Přehled usnesení [4/ZM/18.3.2019]

P Ř E H L E D

Stránka č. 1 z 33

U S N E S E N Í

z 4. z as edá ní Za s tupi tels tv a m ěs ta Ko lína
ko nané dne 18.03 .201 9

186/4/ZM/2019 Návrh na schválení návrhové komise

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrhovou komisi 4. zasedání Zastupitelstva města Kolína v následujícím složení:
1. Filip Šádek, zastupitel
2. PhDr. Tomáš Růžička, zastupitel
3. Ing. Martin Škorpík, zastupitel

[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

187/4/ZM/2019 Návrh na schválení ověřovatelů zápisu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovatele zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva města Kolína:
1. MUDr. Veroniku Fabiánovou, zastupitelku
2. Irenu Fuchsovou, zastupitelku

[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

188/4/ZM/2019 Návrh na schválení programu zasedání Zastupitelstva města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený program 4. zasedání Zastupitelstva města Kolína v následujícím znění

Program
č.

Bod j e dná ní / Př e dk la da te l, P řiz vá ni

1.

Z ah áj en í za se dá ní Z as tu pit e ls tv a m ě sta Ko lín a

2.
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Ná vrh na sc hv ál en í ná vr hov é k o mise
Pře d k lá dá: M gr. Bc . V ít R ak u šan
Z pr aco va l: Mg r. Š árk a Ku ch ař ová
S ch vá li l:
Ná vrh na sc hv ál en í ov ě řov at e lů zá pi su
3.

Pře d k lá dá: M gr. Bc . V ít R ak u šan
Z pr aco va l: Mg r. Š árk a Ku ch ař ová
S ch vá li l:
Ná vrh na sc hv ál en í pr ogr amu z ase d án í Za st up ite l st va

4.

mě st a Kolí na
Pře d k lá dá: M gr. Bc . V ít R ak u šan
Z pr aco va l: Mg r. Š árk a Ku ch ař ová
S ch vá li l:

5.

Dis ku ze - d ota zy a př ipo mín k y o bč an ů mě st a

6.

Ná vrh na po jme n ov ání p rod lou že n í ul ice Ke H ři št i v k a t.
úz e m Št ít ary u Ko lín a na č ást i poz e mk u pa rc . č . 2945 /1
Pře d k lá dá: M gr. Bc . V ít R ak u šan
Z pr aco va l: Mg r. Kat e řin a T e sař ová
S ch vá li l: Ing . G ab rie l a Mal á, M BA

7.

8.

Ná vrh na u dě le n í Ce ny mě s ta Kol ín a z a rok 2018 pa ní V ě ře
S vo bo dov é a H an ě G re e n fi el do vé in me mo ria m
Pře d k lá dá: M gr. Bc . V ít R ak u šan
Z pr aco va l: In g. G ab ri e la Ma lá, M BA
S ch vá li l: Ing . G ab rie l a Mal á, M BA
Ná vrh na sc hv ál en í do da tk u č. 3 sml ou vy o e ne rg e ti ck ýc h
sl užb á ch u rče n ýc h ve řej né mu z ad av at e li na n ad lim itní
ve ř ejn ou za ká zk u n a slu žb y s n áz ve m "P osk yt ová ní
e ne r ge t ick ý ch sl už eb me to dou E PC v e v yb ra nýc h bu do vá ch
v ma je tk u m ěs ta Kol ín "
Pře d k lá dá: M ich al N ajb rt
Z pr aco va l: Bc. M ich al P azd e ra
S ch vá li l: Mg r. Mon ik a Poh ůn k ov á

9.

Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro Dě ts k ý d omov s e ško lou ,
st ře di sk o výc ho vn é p é če a z ák la dn í šk olu , Býc hor y, na a k ci
" Prov oz p rac ovi št ě a mbu la nt ní ho od dě l en í S tř e dis ka
vý ch ovn é p é če Kol ín" z rozp oč tu mě s ta Kol ín a na ro k 2019
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
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Z pr aco va l: L e nk a Bor se ní k ová
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro ČS S , z. s. - s por tov ně

10.

st ře le c k ý k l ub Ko lín z ro zp očt u mě st a v rám ci Pro gra mov é
do ta ce na sp ort ov ní či nn ost p ro rok 2019
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro Š tí ta rsk ý S K, z.s . z

ro zpo čt u mě sta v r ámc i Prog ra mov é d ota ce na sp ort ovní
či nn ost p ro rok 2019
11.
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro S po rto vn í odd íl pl av án í
Kol ín , z .s. z ro zp očt u mě st a v rám ci Pro gra mov é d otace n a
sp ort ovn í či nn ost p ro rok 2019
12.
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro KL UB V ODNÍCH SP OR T Ů
KOL ÍN - SA N DBER K, pob oč ný sp ole k SV o ČR z ro zpo čt u
mě st a v rá mci Pr ogr amo vé dot ac e n a spo rto vn í čin no st pr o
13. ro k 2019
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro Cr ossDa nc e Kol ín , z.s . z
ro zpo čt u mě sta v r ámc i Prog ra mov é d ota ce na sp ort ovní
či nn ost p ro rok 2019
14.
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
15. Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro Dan ce Cl ub In fe rn o z. s. z
ro zpo čt u mě sta v r ámc i Prog ra mov é d ota ce na sp ort ovní
či nn ost p ro rok 2019
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
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Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro T J S T A R T KOL ÍN , z .s. z

16.

ro zpo čt u mě sta v r ámc i Prog ra mov é d ota ce na sp ort ovní
či nn ost p ro rok 2019
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro T J S ok ol S e n dra ži ce, z. s. z

ro zpo čt u mě sta v r ámc i Prog ra mov é d ota ce na sp ort ovní
či nn ost p ro rok 2019
17.
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro T J A G R O Kolí n z.s . z
ro zpo čt u mě sta v r ámc i Prog ra mov é d ota ce na sp ort ovní
či nn ost p ro rok 2019
18.
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro T ě loc vi čn ou je d no tu S ok ol
Kol ín z roz poč tu mě sta v r ámc i Prog ra mov é d ota ce na
sp ort ovn í či nn ost p ro rok 2019
19.
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro T ě loc vi čn ou je d no tu S ok ol
Kol ín - at le ti k a z r ozp očt u mě st a v rá mci Pr ogr amo vé
do ta ce na sp ort ov ní či nn ost p ro rok 2019
20.
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro S tá j V ácl av Ko lín , z. s. z
ro zpo čt u mě sta v r ámc i Prog ra mov é d ota ce na sp ort ovní
či nn ost p ro rok 2019
21.
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
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22. Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro Klu b k ol ín sk ých tur ist ů,
z. s. z roz poč tu m ě sta v rá mc i P rog ram ové do ta ce n a
sp ort ovn í či nn ost p ro rok 2019
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro S K V o lejb al Ko lín , z. s. z
ro zpo čt u mě sta v r ámc i Prog ra mov é d ota ce na sp ort ovní
23.

či nn ost p ro rok 2019
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r

Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro S C Kolí n, z. s. z roz poč tu
mě st a v rá mci Pr ogr amo vé dot ac e n a spo rto vn í čin no st pr o
ro k 2019
24.
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro S K S p art a Kol ín, z. s. z
ro zpo čt u mě sta v r ámc i Prog ra mov é d ota ce na sp ort ovní
či nn ost p ro rok 2019
25.
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r

26.

Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro BA S KET BA LL CL UB KOL ÍN
z. s. z roz poč tu m ě sta v rá mc i P rog ram ové do ta ce n a
sp ort ovn í či nn ost p ro rok 2019
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r

Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro A re n A Kol ín , z.s . z
ro zpo čt u mě sta v r ámc i Prog ra mov é d ota ce na sp ort ovní
či nn ost p ro rok 2019
27.
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
28. Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro F K Ko lín , a. s. z roz poč tu
mě st a v rá mci Pr ogr amo vé dot ac e n a spo rto vn í čin no st pr o
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ro k 2019
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro Z &S Ap ac he T e am, z .s. z
ro zpo čt u mě sta v r ámc i Prog ra mov é d ota ce na sp ort ovní
29.

či nn ost p ro rok 2019
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r

Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro H an db al l clu b Kol ín , z.s . z
ro zpo čt u mě sta v r ámc i Prog ra mov é d ota ce na sp ort ovní
či nn ost p ro rok 2019
30.
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro A e rok l ub Ko lín z .s. z
ro zpo čt u mě sta v r ámc i Prog ra mov é d ota ce na sp ort ovní
či nn ost p ro rok 2019
31.
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro T A EHA N - k lub ko rejs ký ch
b ojo výc h um ěn í, z .s. z ro zpo čt u mě st a v rámc i Pro gra mov é
do ta ce na sp ort ov ní či nn ost p ro rok 2019
32.
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro S R T G Kol ín, z .s. z ro zpo čt u
mě st a v rá mci Pr ogr amo vé dot ac e n a spo rto vn í čin no st pr o
33.

ro k 2019
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r

34. Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro F BC P it bu ll s Ko lín , z.s . z
ro zpo čt u mě sta v r ámc i Prog ra mov é d ota ce na sp ort ovní
či nn ost p ro rok 2019
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
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Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro L T C Ko lín -T e ni s c lu b z

35.

ro zpo čt u mě sta v r ámc i Prog ra mov é d ota ce na sp ort ovní
či nn ost p ro rok 2019
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
Ná vrh na po sk ytn u tí do ta ce pro T e ni sov ý k l ub P TA Kolí n,

z. s. z roz poč tu m ě sta v rá mc i P rog ram ové do ta ce n a
sp ort ovn í či nn ost p ro rok 2019
36.
Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: Mg r. H an a M oro vá
S ch vá li l: Mg r. Pe tr Ke sn e r
Ná vrh na sc hv ál en í po sk ytn ut í do tac e a s ch vá le ní
ve ř ejn opr áv ní sml ou vy o posk y tn ut í d ot ac e Ž id ovs k é ob ci
v Pra ze
37.
Pře d k lá dá: M gr. Bc . V ít R ak u šan
Z pr aco va l: J aro mír S k ál a
S ch vá li l: Ing . Iv et a H orá ko vá
Ná vrh na sc hv ál en í po sk ytn ut í do tac e a s ch vá le ní
ve ř ejn opr áv ní sml ou vy o posk y tn ut í d ot ac e
Ř íms k ok at oli ck é f arn ost i Kolí n
38.
Pře d k lá dá: M gr. Bc . V ít R ak u šan
Z pr aco va l: J aro mír S k ál a
S ch vá li l: Ing . Iv et a H orá ko vá
Ná vrh na sc hv ál en í po sk ytn ut í do tac e a s ch vá le ní
ve ř ejn opr áv ní sml ou vy o posk y tn ut í d ot ac e
Ř íms k ok at oli ck é f arn ost i Kolí n
39.
Pře d k lá dá: M gr. Bc . V ít R ak u šan
Z pr aco va l: J aro mír S k ál a
S ch vá li l: Ing . Iv et a H orá ko vá
40. Ná vrh na po dá ní žá do sti n a be z úp lat ný p ře vo d poz e mk u
pa rc . č. 2624 /11 v k at . úze m í a o bc i Kolí n z vl ast ni ct ví
Če sk é re pu b lik y, p řís lu šno st ho spo dař it s maj e tk e m st átu
ná le ž í Ú řad u pr o z ast up ov án í stá tu v e v ě ce c h
ma je tk o výc h, d o v la stn ic tv í mě st a Kolí na
Pře d k lá dá: M gr. Bc . V ít R ak u šan
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Z pr aco va l: Mg r. Ma rk é ta Dra ho tov á
S ch vá li l: Ing . Iv et a H orá ko vá
Ná vrh na od k up po ze mk ů p arc . č. 157 5/14 , 1 617/2 2,

41.

1749 /6, 174 9/7, 17 49/8 v k . ú. a ob c i Ko lín do vl ast ni ct ví
mě st a Kolí na
Pře d k lá dá: M gr. Bc . V ít R ak u šan
Z pr aco va l: J an a Krü ge rov á
S ch vá li l: Ing . Iv et a H orá ko vá
Ná vrh na zř íze n í prá va v ýh rad y z pě t né k oup ě k ne mo vi té

vě c i me zi mě s te m Kolí ne m a sp ole č no stí Kol on In ve s t
s. r.o .
42.
Pře d k lá dá: M gr. Bc . V ít R ak u šan
Z pr aco va l: Klá ra V ok řá lov á
S ch vá li l: Ing . Iv et a H orá ko vá
Ná vrh na vý k up id . 1/3 po dí lu po ze mk u p arc . č. 187 5/90,
1875 /91, 18 75/94 a 191 4/3 v k at . úze m í a o bc i Kolí n z
vl ast n ict ví f yzic k é os ob y d o vl ast ni ct ví mě st a Kolína
43.
Pře d k lá dá: M gr. Bc . V ít R ak u šan
Z pr aco va l: Mg r. Ma rk é ta Dra ho tov á
S ch vá li l: Ing . Iv et a H orá ko vá
Ná vrh na pr odej p odí lů st av e b níc h po ze mk ů p od by tov ými
do my vla st ní ků m by tov ýc h je dn ot e k v ro zsah u
od pov íd aj ící m p od ílů m by tov ých je dn ot e k na s pol e čn ých
44. čá st e ch b yt ovýc h do mů
Pře d k lá dá: M gr. Bc . V ít R ak u šan
Z pr aco va l: In g. Kar e l Chu do ba
S ch vá li l: Ing . Iv et a H orá ko vá
Z áp is z je dn án í fin an čn íh o výb or u ze d ne 13. 03.2 019
Pře d k lá dá: Pe t r Krá l
45.
Z pr aco va l: Mg r. Š árk a Ku ch ař ová
S ch vá li l:
Ná vrh na sc hv ál en í II. ro zp očt ov é ho op atř e ní ro zpo čt u
mě st a na r ok 20 19
46. Pře d k lá dá: M gr. M ich ae l Ka špa r
Z pr aco va l: In g. Pe t r V i lln e r
S ch vá li l: Ing . Pe t r V i lln e r
47. Ná vrh na zv ole n í př íse d ící ho p ro Ok re sn í sou d v Kolí ně
Pře d k lá dá: M gr. Bc . V ít R ak u šan
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Z pr aco va l: Mg r. J iři na H ol ub ov á
S ch vá li l: PhDr . Dag mar S ou ku po vá
48. Dis ku ze - d ota zy a př ipo mín k y č le n ů Z M
49. Z pr áva n áv rh ové k omi se
50. Z áv ě r

[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

189/4/ZM/2019 Návrh na pojmenování prodloužení ulice Ke Hřišti v kat. územ Štítary u Kolína na
části pozemku parc. č. 2945/1

I. Zastupitelstvo města schvaluje
pojmenování prodloužení ulice Ke Hřišti v kat. územ Štítary u Kolína na části pozemku parc. č. 2945/1
rovněž Ke Hřišti
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Kateřině Tesařové
1.1. informovat Odbor výstavby - stavební úřad Městského úřadu Kolín o výsledku usnesení
Termín: 20.03.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

190/4/ZM/2019 Návrh na udělení Ceny města Kolína za rok 2018 paní Věře Svobodové a Haně
Greenfieldové in memoriam

I. Zastupitelstvo města uděluje
Cenu města Kolína za rok 2018 paní Věře Svobodové, bytem Dělnická 784, 280 02 Kolín 2, nar.
27.05.1940
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

191/4/ZM/2019 Návrh na udělení Ceny města Kolína za rok 2018 paní Věře Svobodové a Haně
Greenfieldové in memoriam

I. Zastupitelstvo města uděluje
Cenu města Kolína za rok 2018 Haně Greenfieldové in memoriam, 5.3.1926 Kolín - 27.1.2014 Jeruzalém
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Gabriele Malé, MBA
1.1. připravit slavnostní předání obou ocenění
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Termín: 30.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

192/4/ZM/2019 Návrh na schválení dodatku č. 3 smlouvy o energetických službách určených
veřejnému zadavateli na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem "Poskytování
energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách v majetku města Kolín"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o energetických službách určených veřejnému zadavateli se
společností ENESA a.s., IČ: 27382052, U Voborníků 852/10, 19000 Praha 9 na realizaci nadlimitní
veřejné zakázky na služby s názvem "Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných
budovách v majetku města Kolín" zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle § 60 odst. 1 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

193/4/ZM/2019 Návrh na schválení dodatku č. 3 smlouvy o energetických službách určených
veřejnému zadavateli na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem "Poskytování
energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách v majetku města Kolín"

I. Zastupitelstvo města zmocňuje
podle § 104 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Michala Najbrta, II. místostarostu, k
podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o energetických službách určených veřejnému zadavateli dle bodu I.
tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Bc. Michalu Pazderovi
1.1. zajistit uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o energetických službách určených veřejnému
zadavateli dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 18.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

194/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Dětský domov se školou, středisko výchovné péče
a základní školu, Býchory, na akci "Provoz pracoviště ambulantního oddělení Střediska výchovné
péče Kolín" z rozpočtu města Kolína na rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní školu,
Býchory, IČ 48665771, se sídlem Býchory 152, 280 02 Kolín, na akci "Provoz pracoviště ambulantního
oddělení Střediska výchovné péče Kolín" ve výši 183.759 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2019.
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
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195/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Dětský domov se školou, středisko výchovné péče
a základní školu, Býchory, na akci "Provoz pracoviště ambulantního oddělení Střediska výchovné
péče Kolín" z rozpočtu města Kolína na rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Dětský domov se školou, středisko výchovné
péče a základní školu, Býchory, IČ 48665771, Býchory 152, 280 02 Kolín.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy a
poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města dne 17.12.2018
usnesením č. 56/2/ZM/2018.
Termín: 18.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

196/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín z
rozpočtu města v rámci Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: 48664812, se sídlem Václavská
4, Kolín III, 280 02 Kolín) ve výši 50 953 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

197/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín z
rozpočtu města v rámci Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018, usnesením č.
56/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

198/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Štítarský SK, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551, se sídlem Družstevní 758, Kolín II, 280 02
Kolín) ve výši 75 160 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

199/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Štítarský SK, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Štítarský SK, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018, usnesením č.
56/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

200/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. z rozpočtu
města v rámci Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: 14801671, se sídlem Bezručova 866,
Kolín II, 280 02 Kolín) ve výši 201 603 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

201/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. z rozpočtu
města v rámci Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018, usnesením č.
56/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
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202/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK,
pobočný spolek SVoČR z rozpočtu města v rámci Programové dotace na sportovní činnost pro rok
2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK, pobočný spolek SVoČR (IČ:
61884880, se sídlem Kolín, Starokolínská 956) ve výši 57 589 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

203/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK,
pobočný spolek SVoČR z rozpočtu města v rámci Programové dotace na sportovní činnost pro rok
2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK,
pobočný spolek SVoČR
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018, usnesením č.
56/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

204/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro CrossDance Kolín, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro CrossDance Kolín, z.s. (IČ: 22721711, se sídlem V Zídkách 526, Kolín II, 280 02
Kolín) ve výši 67 813 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

205/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro CrossDance Kolín, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro CrossDance Kolín, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
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1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018, usnesením č.
56/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

206/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno z.s. (IČ: 22675051, se sídlem Zámecká 109, Kolín I, 280 02
Kolín) ve výši 148 542 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

207/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018, usnesením č.
56/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

208/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro TJ START KOLÍN, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro TJ START KOLÍN, z.s. (IČ: 14800225, se sídlem Mikoláše Alše 264, Kolín II, 280
02 Kolín) ve výši 56 583 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

209/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro TJ START KOLÍN, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ START KOLÍN, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018, usnesením č.
56/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

210/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810, se sídlem Ke Sportovištím 391,
Sendražice, 280 02 Kolín) ve výši 97 147 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

211/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018, usnesením č.
56/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

212/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín z.s. (IČ: 18620183, se sídlem Třídvorská 393, Kolín V, 280 02
Kolín) ve výši 147 911 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
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213/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018, usnesením č.
56/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

214/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín z rozpočtu města
v rámci Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín (IČ: 00472271, se sídlem Kmochova 14, Kolín
II, 280 02 Kolín) ve výši 394 040 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

215/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín z rozpočtu města
v rámci Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018, usnesením č.
56/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

216/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín - atletika z
rozpočtu města v rámci Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843, se sídlem Kolín,
Brankovická, atletický stadion) ve výši 123 310 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje
na částku 1 523 310 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

217/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín - atletika z
rozpočtu města v rámci Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 052/2019 o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu
Sokol Kolín - atletika
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018,
usnesením č. 57/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

218/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, z.s. (IČ: 14800471, se sídlem Královská cesta 340, Kolín IV,
280 02 Kolín) ve výši 109 752 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

219/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018, usnesením č.
56/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
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Usnesení bylo: PŘIJATO

220/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Klub kolínských turistů, z.s. z rozpočtu města v
rámci Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Klub kolínských turistů, z.s. (IČ:67676201, se sídlem Politických vězňů 94,
Kolín III, 280 02 Kolín ) ve výši 59 391 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

221/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Klub kolínských turistů, z.s. z rozpočtu města v
rámci Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Klub kolínských turistů, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018, usnesením č.
56/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

222/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381, se sídlem Šotnovská 148, Kolín II, 280 02
Kolín) ve výši 110 381 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 710 381 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

223/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 027/2019 o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín,
z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
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1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018,
usnesením č. 57/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

224/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro SC Kolín, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716, se sídlem Brankovická 1289, Kolín V, 280 02 Kolín)
- mládež ve výši 48 512 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 3 453 512
Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

225/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro SC Kolín, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 008/2019 o poskytnutí dotace pro SC Kolín, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018,
usnesením č. 57/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

226/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro SK Sparta Kolín,z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro SK Sparta Kolín,z.s. - mládež (IČ: 00663808 , se sídlem Brankovická 1216,
Kolín V, 280 02 Kolín) ve výši 29 460 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku
1 029 460 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]
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227/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro SK Sparta Kolín,z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 020/2019 o poskytnutí dotace pro SK Sparta Kolín,z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018,
usnesením č. 57/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

228/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN z.s. z rozpočtu města v
rámci Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN z.s. (IČ: 42756201, se sídlem Želivského 805, Kolín
IV, 280 02 Kolín) ve výši 67 422 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 867
422 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

229/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN z.s. z rozpočtu města v
rámci Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 004/2019 o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB
KOLÍN z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018,
usnesením č. 57/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

230/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro ArenA Kolín, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro ArenA Kolín, z.s. (IČ: 04545052, se sídlem Rimavské Soboty 923, Kolín II, 280
02 Kolín) ve výši 105 477 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

231/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro ArenA Kolín, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro ArenA Kolín, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018, usnesením č.
56/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

232/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro FK Kolín, a.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro FK Kolín, a.s. (IČ: 48950467, se sídlem Kolín V, Brankovická 1216, PSČ 28000)
ve výši 67 618 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 1 167 618 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

233/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro FK Kolín, a.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 021/2019 o poskytnutí dotace pro FK Kolín, a.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018,
usnesením č. 57/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
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234/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Z&S Apache Team, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848, se sídlem Třebízského 358, Kolín IV,
280 02 Kolín) ve výši 38 625 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 438
625 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

235/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Z&S Apache Team, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 048/2019 o poskytnutí dotace pro Z&S Apache Team,
z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018,
usnesením č. 57/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

236/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Handball club Kolín, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489, se sídlem Ovčárecká 312, Kolín V, 280
02 Kolín) ve výši 68 050 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 318 050 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

237/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Handball club Kolín, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 028/2019 o poskytnutí dotace pro Handball club Kolín,
z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
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1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018,
usnesením č. 57/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

238/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín z.s. (IČ: 46391215, se sídlem Pašinka 148, letiště, 280 02 Kolín)
ve výši 99 526 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

239/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018, usnesením č.
56/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

240/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s. z
rozpočtu města v rámci Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s. (IČ: 22692444, se sídlem
Třídvorská 1055, Kolín V, 280 02 Kolín) ve výši 112 842 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

241/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s. z
rozpočtu města v rámci Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018, usnesením č.
56/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

242/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro SRTG Kolín, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro SRTG Kolín, z.s. ( IČ: 04680952, se sídlem U Borků 680, Kolín V, 280 02 Kolín)
ve výši 57 186 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

243/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro SRTG Kolín, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro SRTG Kolín, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018, usnesením č.
56/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

244/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro FBC Pitbulls Kolín, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro FBC Pitbulls Kolín, z.s. (IČ: 26536447, se sídlem Dělnická 805, Kolín II, 280 02
Kolín) ve výši 34 743 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 484 743 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]
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245/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro FBC Pitbulls Kolín, z.s. z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 025/2019 o poskytnutí dotace pro FBC Pitbulls Kolín,
z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018,
usnesením č. 57/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

246/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro LTC Kolín-Tenis club z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro LTC Kolín-Tenis club (IČ:14800594, se sídlem Brankovická 1007, Kolín V, 280
02 Kolín ) ve výši 146 629 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

247/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro LTC Kolín-Tenis club z rozpočtu města v rámci
Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro LTC Kolín-Tenis club
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018, usnesením č.
56/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

248/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, z.s. z rozpočtu města v
rámci Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, z.s. (IČ: 22878751, se sídlem V Jezírkách 1530, Kolín
V, 280 02 Kolín) ve výši 60 798 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 160
798 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

249/4/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, z.s. z rozpočtu města v
rámci Programové dotace na sportovní činnost pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 032/2019 o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA
Kolín, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Haně Morové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018,
usnesením č. 57/2/ZM/2018
Termín: 19.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

250/4/ZM/2019 Návrh na schválení poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace Židovské obci v Praze

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace Židovské obci v Praze, Maiselova 250/18, 110 00 Praha 1-Josefov, IČ 00445258, na
obnovu náhrobků na novém židovském hřbitově ve výši 80.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

251/4/ZM/2019 Návrh na schválení poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace Židovské obci v Praze

I. Zastupitelstvo města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 189/2019 Židovské obci v Praze, Maiselova 250/18, 110 00
Praha 1-Josefov, IČ 00445258, na obnovu náhrobků na novém židovském hřbitově ve výši 80.000 Kč
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jaromíru Skálovi
1.1. zajistit uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Židovské obci v Praze
Termín: 30.04.2019
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Usnesení bylo: PŘIJATO

252/4/ZM/2019 Návrh na schválení poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kolín, Brandlova 25, 280 02 Kolín I, IČ 46390839, na
pokračování celkové obnovy kostela sv. Jana Křtitele ve výši 100.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

253/4/ZM/2019 Návrh na schválení poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 191/2019 Římskokatolické farnosti Kolín, Brandlova 25,
280 02 Kolín I, IČ 46390839, na pokračování celkové obnovy kostela sv. Jana Křtitele ve výši 100.000 Kč
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jaromíru Skálovi
1.1. zajistit uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti
Kolín
Termín: 30.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

254/4/ZM/2019 Návrh na schválení poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kolín, Brandlova 25, 280 02 Kolín I, IČ 46390839, na
pokračování celkové obnovy chrámu sv. Bartoloměje ve výši 300.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

255/4/ZM/2019 Návrh na schválení poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 190/2019 Římskokatolické farnosti Kolín, Brandlova 25,
280 02 Kolín I, IČ 46390839, na pokračování celkové obnovy chrámu sv. Bartoloměje ve výši 300.000 Kč
II. Zastupitelstvo města ukládá
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1. Jaromíru Skálovi
1.1. zajistit uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti
Kolín
Termín: 30.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

256/4/ZM/2019 Návrh na podání žádosti na bezúplatný převod pozemku parc. č. 2624/11 v kat.
území a obci Kolín z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2624/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 351 m2 v kat. území a obci Kolín z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem
státu náleží Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
2-Nové Město, IČ 69797111, do vlastnictví města Kolína
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

257/4/ZM/2019 Návrh na podání žádosti na bezúplatný převod pozemku parc. č. 2624/11 v kat.
území a obci Kolín z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc. č. 2624/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 351 m2
v kat. území a obci Kolín z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2-Nové
Město, IČ 69797111, do vlastnictví města Kolína
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Ivetě Horákové
1.1. vedoucí oddělení investic, rozvoje a územního plánování, zajistit podání předmětné žádosti
Termín: 29.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

258/4/ZM/2019 Návrh na odkup pozemků parc. č. 1575/14, 1617/22, 1749/6, 1749/7, 1749/8 v k.
ú. a obci Kolín do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
2
odkup pozemků parc. č. 1575/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 412 m a parc. č. 1617/22 ostatní

plocha, manipulační plocha o výměře 275 m2, to vše v k. ú. a obci Kolín (tyto nově vzniklé pozemky jsou
odděleny dle doposud nezapsaného geometrického plánu 6868-154/2018 z parc. č. 1575/5 a parc.
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č. 1617/3, viz příloha) z vlastnictví firmy EKO Logistics s.r.o., Tyršova 68, 281 26 Týnec nad Labem, IČ
2
26710170, do vlastnictví města Kolína za cenu 850 Kč/m , to vše je podmíněno tím, že budou na výše
uvedených pozemcích odstraněny veškeré právní překážky (zákaz zcizení, zástavní právo)

[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

259/4/ZM/2019 Návrh na odkup pozemků parc. č. 1575/14, 1617/22, 1749/6, 1749/7, 1749/8 v k.
ú. a obci Kolín do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
odkup pozemků parc. č. 1749/6 zahrada o výměře 356 m2, parc. č. 1749/7 zahrada o výměře 422 m2,
parc. č. 1749/8 zahrada o výměře 551 m2 , to vše v k.ú. a obci. Kolín z vlastnictví SJM K░ l T░░░ a
K░░░░ L░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 280 02 Kolín IV, do vlastnictví města Kolína za cenu 1.200 Kč/m2.
Podmínkou je, že budou nově vzniklé pozemky parc. č. 1575/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 412
m2 a parc. č. 1617/22 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 275 m2, to vše v k. ú. a obci Kolín
(dle doposud nezapsaného geometrického plánu 6868-154/2018 z parc. č. 1575/5 a parc. č. 1617/3, viz
příloha) bez právních překážek
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

260/4/ZM/2019 Návrh na odkup pozemků parc. č. 1575/14, 1617/22, 1749/6, 1749/7, 1749/8 v k.
ú. a obci Kolín do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Kolín, jako kupujícím a společností EKO Logistics s.r.o., Tyršova
68, 281 26 Týnec nad Labem, IČ 26710170, jako prodávajícím, kde předmětem prodeje jsou pozemky
parc. č. 1575/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 412 m2 a parc. č. 1617/22 ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 275 m2, to vše v k. ú. a obci Kolín (tyto nově vzniklé pozemky jsou
odděleny dle doposud nezapsaného geometrického plánu 6868-154/2018 z parc. č. 1575/5 a parc.
č. 1617/3, viz příloha), za cenu 850 Kč/m2, za podmínky, že budou na výše uvedených pozemcích
odstraněny veškeré právní překážky (zákaz zcizení, zástavní právo)

[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

261/4/ZM/2019 Návrh na odkup pozemků parc. č. 1575/14, 1617/22, 1749/6, 1749/7, 1749/8 v k.
ú. a obci Kolín do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Kolín, jako kupujícím a T░░░░ K░░░ a L░░░░ K░░░░ , ░░░░
░░░░ ░░░░ , 280 02 Kolín IV, jako prodávajícími, kde předmětem prodeje jsou pozemky parc. č.
1749/6 zahrada o výměře 356 m2, parc. č. 1749/7 zahrada o výměře 422 m2, parc. č. 1749/8 zahrada o
2
2
výměře 551 m , to vše v k.ú. a obci Kolín za cenu 1.200 Kč/m , za podmínky, že budou na výše
uvedených pozemcích (viz bod III) odstraněny veškeré právní překážky
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II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Ivetě Horákové
1.1. vedoucí oddělení investic, rozvoje a územního plánování, zajistit uzavření kupní smlouvy dle
bodu III, IV tohoto usnesení
Termín: 30.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

262/4/ZM/2019 Návrh na zřízení práva výhrady zpětné koupě k nemovité věci mezi městem
Kolínem a společností Kolon Invest s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
zřízení práva výhrady zpětné koupě k pozemku parc. č. 205/6 v kat. území Sendražice u Kolína ve
prospěch oprávněného města Kolína, jako věcného práva výhrady zpětné koupě za situace pokud
nejpozději do 30.01.2022 nebude zahájena stavební činnost na předmětném pozemku ze
strany vlastníka tohoto pozemku, a to dle smlouvy o zřízení práva zpětné koupě, která je uvedena v
příloze jako součást tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Martinu Tichému
1.1. vedoucímu Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit uzavření předmětné
smlouvy
Termín: 27.05.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

263/4/ZM/2019 Návrh na výkup id. 1/3 podílu pozemku parc. č. 1875/90, 1875/91, 1875/94 a
1914/3 v kat. území a obci Kolín z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
výkup id. 1/3 podílu pozemku parc. č. 1875/90 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 917 m2,
parc. č. 1875/91 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 392 m2, parc. č. 1875/94 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 752 m2 a parc. č. 1914/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 91
m2 v kat. území a obci Kolín od pana ░ UDr. ░░░░ ░ ░░░░ , ░░░ , ░░░░ ░░░░ , bytem Bulharská
622/2, ░░░░ Praha ░░░░ ░░ , za kupní cenu 250 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 179.333 Kč, do
vlastnictví města Kolína

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Ivetě Horákové
1.1.
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vedoucí oddělení investic, rozvoje a územního plánování, zajistit uzavření předmětné kupní
smlouvy
Termín: 29.04.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

264/4/ZM/2019 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej jmenovaných částí stavebních pozemků v katastrálním území a obci Kolín pod bytovými domy,
vlastníkům bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
2

společných částech bytových domů za cenu 1.652 Kč/m
Zastupitelstva města Kolína č. 409/2014 ze dne 23.06.2014:

v

souladu

s

podmínkami

usnesení

2
• parc. č. st. 6491/2 o výměře 1093 m , podíl o velikosti 7294/385903, v ulici Vávrova 811,
vlastníkovi bytové jednotky č. 811/6 I░░░ K░░░░ , narozené ░░░░ ░░ , bydlištěm ░░░░
░░░░ ░░░ Kolín IV, za 34.129 Kč

• parc. č. st. 6491/2 o výměře 1093 m2, podíl o velikosti 7324/385903, v ulici Vávrova 811,
vlastníkovi bytové jednotky č. 811/13 ░░ K░░░░ D░░░░ ░░ , narozené ░░░░ ░░ , bydlištěm
░░░░ ░░░░ ░░░ Kolín ░░ , za 34.269 Kč
• parc. č. st. 4818/2 o výměře 164 m2, parc. č. st. 4819 o výměře 209 m2, podíl o velikosti
6135/438021, v ulici Na Magistrále 796, vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ K░░ S░░░░ ░ ,
narozenému 10.09.1972, bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Kolín ░ , za 8.631 Kč
• parc. č. st. 5583 o výměře 360 m2 podíl o velikosti 6336/313597, v ulici Čechovy sady 405,
vlastníkům bytové jednotky č. 405/8 manželům M░░░ P░░░░ ░ , narozenému ░░░ .1966, a
A░░ P░░░░ ░ , narozené ░░░ .1972, oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Kolín░░ , za
12.016 Kč

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Ivetě Horákové
1.1. vedoucí oddělení investic, rozvoje a územního plánování Odboru regionálního rozvoje a
územního plánování, uzavřít kupní smlouvy dle podmínek v bodě I tohoto usnesení
Termín: 30.05.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

265/4/ZM/2019 Návrh na schválení II. rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2019, včetně dodatku č. 1.
II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2019, včetně dodatku č. 1, je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit zavedení II. rozpočtového opatření do rozpočtu města Kolína na rok 2019, včetně
dodatku č. 1
Termín: 21.03.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

266/4/ZM/2019 Návrh na zvolení přísedícího pro Okresní soud v Kolíně

I. Zastupitelstvo města schvaluje
do funkce přísedícího pro Okresní soud v Kolíně na návrh starosty města Kolína Mgr. Bc. Víta Rakušana
níže uvedeného kandidáta na dobu 4letého funkčního období
• ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ,
narozeného: ░░░░ ░░
bytem: ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

267/4/ZM/2019 Návrh na zvolení přísedícího pro Okresní soud v Kolíně

I. Zastupitelstvo města volí
do funkce přísedícího pro Okresní soud v Kolíně níže uvedeného kandidáta na dobu 4letého funkčního
období
• ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ,
narozeného: ░░░░ ░░
bytem: ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. PhDr. Dagmar Soukupové
1.1. tajemnici Městského úřadu Kolín, informovat o volbě přísedícího předsedu Okresního soudu
v Kolíně
Termín: 31.03.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

http://vera:8082/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk

Usnesení bylo: PŘIJATO
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Mgr. Michael Kašpar
I. místostarosta
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