P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 7. z as edá ní Za s tupi tels tv a m ěs ta Ko lína
ko nané dne 23.09 .201 9

356/7/ZM/2019 Návrh na schválení návrhové komise

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrhovou komisi 7. zasedání Zastupitelstva města Kolína v následujícím složení:
1. Filip Šádek, zastupitel
2. Ing. Martin Škorpík, zastupitel
3. Ing. Václav Kmoch, zastupitel

[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

357/7/ZM/2019 Návrh na schválení ověřovatelů zápisu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovatele zápisu z 7. zasedání Zastupitelstva města Kolína:
1. Mgr. Janu Kuncířovou, zastupitelku
2. Martina Slavíka, zastupitele

[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

358/7/ZM/2019 Návrh na schválení programu zasedání Zastupitelstva města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený program 7. zasedání Zastupitelstva města Kolína v následujícím znění

Program

č.

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

1.

Zah ájen í z ase dání Zast up i tel st va měs ta Ko lí n a

2.

Rez i gn ace n a man dát z ast u pi tel e mě st a Ko l ín a

3.

Sl ož en í s li b u n ově zvol en éh o zas tu pi t ele měs ta Kol í n a
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4.

5.

Návr h n a s chvál en í n ávrh ové komi se
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : Mgr . Š árka Ku ch ař ová
Sch vál i l :
Návr h n a s chvál en í o věřo vat el ů z ápi su
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : Mgr . Š árka Ku ch ař ová
Sch vál i l :

6.

Návr h n a s chvál en í p ro gramu z ase dán í Zast u pi tel s tva měs ta Ko lí n a
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : Mgr . Š árka Ku ch ař ová
Sch vál i l :

7.

Di sku ze - dot azy a p ři po mí n ky o bčanů měst a

8.

Prez en tace - Vi ze měst a K ol í na - P etr H ano u sek

9.

Prez en tace k bo du č. 1 0 - P ro jekt př emě ny - vn it ro s tátn í fúz e sl ou čen í m
obch odn í ch s pol ečn os tí Měs ts ké t epel n é h o spo dář st ví, sp ol . s r.o . a VODOS
s.r .o .

Návr h n a vydán í s ou h l asu s po l eční ka a de leg ován í z ást up ce měs ta Kol í n a
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
1 0.
Zp racoval : Mgr . Mar kéta Dr ah ot ová
Sch vál i l : Jan Ko ke š
Návr h n a p ro dej část í po zemku par c. č. 1 95 1/2 v katas tr ál ní m ú z emí Ko lí n z
vl as tn i ct ví měs ta Kol í n a S taveb ní mu byt ovému dr u žs tvu Ko l í n
1 1. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : In g. Kar el Ch u dob a
Sch vál i l : Jan Ko ke š
Návr h n a p ro dej část í po zemku par c. č. 4 00 7 v katastr ál ní m ú z emí Kol í n z
vl as tn i ct ví měs ta Kol í n a S po le če ns tví vl as tn í ků do mů čp . 6 3 2, 6 33 , Kol í n I I
1 2. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : In g. Kar el Ch u dob a
Sch vál i l : Jan Ko ke š
Návr h n a p ro dej část i po zemku par c. č. 1 02 5/1 v katas tr ál ní m ú z emí S end raž ice
u Kol í n a z vl as tn i ctví měs ta Kol í n a d o vlas tn i ctví f yz i ckých o so b
1 3. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Jan Ko keš
Sch vál i l : Jan Ko ke š
Návr h n a p ro dej poz emku par c. č. s t . 5 24 6/3 v kat. ú zemí K ol í n z vl ast ni ctví
měs ta Ko lí n a do vl ast ni ctví sp ol ečno s ti Č EZ D is tr i bu ce, a. s.
1 4. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Jan a Kr ü ger ová
Sch vál i l : Jan Ko ke š
1 5. Návr h n a s chvál en í p ro deje po zemku par c. č. 63 7/9 0 v kat . ú z emí Ovčár y u
Kol í na v sekt or u "F " Pr ů mys lo vé z ón y Kol í n- Ovčáry do vl ast n ict ví s pol ečn os ti
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SAN KO GOS EI Cz ech, s.r .o.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Kl ára Vokř álo vá
Sch vál i l : Jan Ko ke š

1 6.

Návr h n a p ro dej pod í lů st avebn ích poz emků pod b yt ovými do my vl ast ní ků m
byto vých je dn ote k v r o zs ahu odp oví dají cí m po dí l ům byto vých j edn ot ek n a
spo l ečných čás tech b yt ových do mů
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : In g. Kar el Ch u dob a
Sch vál i l : Jan Ko ke š

Návr h n a p odán í ž ádo st i n a b ezú pl atn ý pře vo d poz emků par c. č. 4 0 8 1 a parc. č.
40 8 2 v kat . ú ze mí a o bci K ol í n z vl ast ni ct ví Čes ké r epu bl i ky, Ú řad pr o
zas tu pován í s tát u ve věcech majetko vých , do vl as tn ictví měs ta Kol í n a
1 7.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Mgr . Mar kéta Dr ah ot ová
Sch vál i l : Jan Ko ke š
Návr h n a p odán í ž ádo st i n a b ezú pl atn ý pře vo d poz emků par c. č. 2 8 0 8/ 26 a
parc. č. 3 4 77/5 v kat. ú zemí a o bci Ko l ín z vlas tn ictví Č eské re pu bl iky, Úř adu
pro z ast u pován í s tát u ve věce ch majetko vých , do vl as tn i ctví měs ta Kol í n a
1 8.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Mgr . Mar kéta Dr ah ot ová
Sch vál i l : Jan Ko ke š
Návr h n a u zavř en í do datku č. 1 ke s ml o uvě o s ml o uvě bu dou cí d aro vací mezi
měs tem Kol í n em, jako b udo u cí m obd aro van ým a Ředi te ls tví m s i l ni c a d áln i c Č R,
jako bu dou cí m dár cem
1 9.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Ji tka Vacko vá
Sch vál i l : Jan Ko ke š
Návr h n a u zavř en í ku pní s ml o uvy na po zemek p arc. č. 6 16/ 26 v k.ú. Ko lí n
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
2 0.
Zp racoval : Bc. P etr a Kr ás ná
Sch vál i l : Bc. Pet ra Kr ásn á
Návr h n a u zavř en í s pl átkovéh o kal en dáře
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
2 1.
Zp racoval : In g. Al en a Kafko vá
Sch vál i l : In g. Jos ef Mi ch al čí k
Návr h n a z mě nu zř iz ovací l i s ti n y př í spě vko vé o rg anizace Měs ts ké s oci ál n í a
zdr avot ní sl u žby
2 2. Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Mgr . Pet r Mach
Sch vál i l : Mich al N ajbr t
2 3. Návr h n a p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z p ro gramo vé do tace měst a Kol í na v
obl as ti so ci ál n í ch a n ávazn ých s lu že b v r oce 20 1 9 pr o S pi rál u pomo ci , o.p.s . s e
sí dl em A nt on í na Kal i ny 1 35 1 , Ko l í n 2 80 02 IČ 2 2 68 9 443 na o so bn í as is te nci ve
výš i 1 2 0.0 0 0 Kč
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Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Mon i ka Kr ou po vá D i S.
Sch vál i l : Mgr. Pet r Mach
Návr h n a p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z p ro gramo vé do tace měst a Kol í na v
obl as ti so ci ál n í ch a n ávazn ých s lu že b v r oce 20 1 9 pr o D iako ni i ČCE st řed is ko
St řed ní Čechy s e s í dl em Ko u ři mská 15 , Kol í n , I Č 42 744 3 2 6 n a s oci ál n í
2 4. reh abi l i taci ve výši 70 .0 00 Kč
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Mon i ka Kr ou po vá D i S.
Sch vál i l : Mgr. Pet r Mach
Návr h n a p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z p ro gramo vé do tace měst a Kol í na v
obl as ti so ci ál n í ch a n ávazn ých s lu že b v r oce 20 1 9 pr o Vol n o, s dru ž ení pr o
pomoc r odi n ám dě tí s pos ti ž ení m, z. ú. na s oci ál ní reh abi l i taci ve výši 1 10 .0 00
2 5. Kč
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Mon i ka Kr ou po vá D i S.
Sch vál i l : Mgr. Pet r Mach
Návr h n a p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z p ro gramo vé do tace měst a Kol í na v
obl as ti so ci ál n í ch a n ávazn ých s lu že b v r oce 20 1 9 pr o Vol n o, s dru ž ení pr o
pomoc r odi n ám dě tí s pos ti ž ení m, z. ú. na o dl ehčo vací sl u žb u ve výš i 8 0 .0 0 0 Kč
2 6.
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Mon i ka Kr ou po vá D i S.
Sch vál i l : Mgr. Pet r Mach
Návr h n a p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z p ro gramo vé do tace měst a Kol í na v
obl as ti so ci ál n í ch a n ávazn ých s lu že b v r oce 20 1 9 Vo ln o, s dru ž ení pr o po mo c
ro di nám dět í s p os ti žen í m, z . ú . n a so ciál n ě akt i viz ační sl u žby pr o os ob y s
2 7. pos ti ž ení m ve výši 10 0 .0 00
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Mon i ka Kr ou po vá D i S.
Sch vál i l : Mgr. Pet r Mach
Návr h n a p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z p ro gramo vé do tace měst a Kol í na v
obl as ti so ci ál n í ch a n ávazn ých s lu že b v r oce 20 1 9 pr o Po víd ej, z . s . se sí d lem
Česká 2 35 , Kut n á Ho ra, I Č 6 7 9 84 8 6 0 n a kr iz ovo u po moc/po rad nu pr o li d i v t í sn i
2 8. ve výši 55 .0 0 0Kč
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Mon i ka Kr ou po vá D i S.
Sch vál i l : Mgr. Pet r Mach
Návr h n a p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z p ro gramo vé do tace měst a Kol í na v
obl as ti so ci ál n í ch a n ávazn ých s lu že b v r oce 20 1 9 Pr os to r pl u s o .p .s. se s íd le m
Na Pu st i ně 1 06 8 , K ol í n, IČ 2 6 59 4 6 33 na Ko nt aktn í cen tr u m Ko lí n ve výši
2 9. 12 0 .00 0 K č;
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Mon i ka Kr ou po vá D i S.
Sch vál i l : Mgr. Pet r Mach
3 0. Návr h n a p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z p ro gramo vé do tace měst a Kol í na v
obl as ti so ci ál n í ch a n ávazn ých s lu že b v r oce 20 1 9 pr o Cl emen tas K ol í n, z. ú ., s e
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sí dl em M léko vice 6 6, Tou ši ce, IČ 2 7 02 3 9 15 na den n í s taci on ář ve výš i 12 0 .00 0
Kč
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Mon i ka Kr ou po vá D i S.
Sch vál i l : Mgr. Pet r Mach
Návr h n a p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z p ro gramo vé do tace měst a Kol í na v
obl as ti so ci ál n í ch a n ávazn ých s lu že b v r oce 20 1 9 pr o F OKU S Ml adá Bol es l av
z.s. s e s í dl em Pt ácká 1 3 8, Ml adá Bol es l av, I Č 4 8 6 787 67 n a s oci ál ní re hab il i taci
3 1. ve výši 12 0 .0 00 Kč
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Mon i ka Kr ou po vá D i S.
Sch vál i l : Mgr. Pet r Mach
Návr h n a p os kyt nu tí do tace pr o Obl ast ní sp ol ek Českéh o čer ve néh o kř íž e Kol í n ,
na n áku p mater i áln í h o vyb ave ní pr o pr eve nt i vn ě vzděl ávací akt ivi ty
3 2. Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Mon i ka Kr ou po vá D i S.
Sch vál i l : Mgr. Pet r Mach
Návr h n a p os kyt nu tí do tace pr o Pro st or pl us o.p. s. n a s oci ál ně akti vi začn í
sl u žby pr o ro di n u s dět mi
3 3. Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Mon i ka Kr ou po vá D i S.
Sch vál i l : Mgr. Pet r Mach
Návr h n a p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z p ro gramo vé do tace měst a Kol í na v
obl as ti so ci ál n í ch a n ávazn ých s lu že b v r oce 20 1 9 Pr os to r pl u s o .p .s. se s íd le m
Na Pu st i ně 1 06 8 , K ol í n, IČ 2 6 59 4 6 33 na t erén n í pr ogramy ve výši 70 .0 0 0 Kč;
3 4.
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Mon i ka Kr ou po vá D i S.
Sch vál i l : Mgr. Pet r Mach
Návr h n a n epo skytn u tí fi nan čn ích pro st ře dků z pr og ramové do tace měst a Ko l í na
v ob l ast i s oci ál ní ch a n ávaz ných s l u žeb v r o ce 2 0 19 pro VČ ELKA s en io r car e
o.p.s ., s e s í dl em Pi vo var ská 1 70/3 , Ber ou n , I Č 24 7 32 9 1 5 n a p ečo vatel s kou
3 5. sl u žbu
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Mon i ka Kr ou po vá D i S.
Sch vál i l : Mgr. Pet r Mach
Návr h n a n epo skytn u tí fi nan čn ích pro st ře dků z pr og ramové do tace měst a Ko l í na
v ob l ast i s oci ál ní ch a n ávaz ných s l u žeb v r o ce 2 0 19 pro Vo l no , s dr u žen í p ro
pomoc r odi n ám dě tí s pos ti ž ení m, z. ú. se s e s í dl em Ri mavské So bo ty 9 2 3 ,
3 6. Kol í n I I, IČ 2 6 66 1 5 86 na s oci
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Mon i ka Kr ou po vá D i S.
Sch vál i l : Mgr. Pet r Mach
3 7. Návr h n a p os kyt nu tí do tace pr o POST BEL L UM, o.p .s ., n a pr ojekt "Př í běh y
naš i ch so u sedů - 1 . čás t" z r oz počt u měst a K ol í na na r ok 2 01 9
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
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Zp racoval : Mgr . Ji t ka Her mová
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu pr ogr amové dot ace n a sp or to vn í či n n os t
pro K lu b kol í n ských tu r i st ů, z.s ., 2 . p ol ol et í 2 0 19
3 8. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu pr ogr amové dot ace n a sp or to vn í či n n os t
pro Těl o cvi čn ou jedn ot u S okol Kol í n , 2 . pol o let í 2 01 9
3 9. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu pr ogr amové dot ace n a sp or to vn í či n n os t
pro p ro Č SS , z .s. - s po rt ovn ě s tř el ecký kl ub Ko l í n, 2. po l ol etí 2 01 9
4 0. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu pr ogr amové dot ace n a sp or to vn í či n n os t
pro S t áj Václ av Ko l í n, z.s ., 2 . p ol ol et í 2 0 19
4 1. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu pr ogr amové dot ace n a sp or to vn í či n n os t
pro K ol í ns ký s vaz mal éh o fo tb alu , z.s., 2 . po l ol etí 2 01 9
4 2. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu pr ogr amové dot ace n a sp or to vn í či n n os t
pro Ten i s ový kl u b P TA Ko l ín , z.s ., 2 . po l ol et í 2 0 19
4 3. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu pr ogr amové dot ace n a sp or to vn í či n n os t
pro TAEH AN - kl u b kor ejských bo jo vých u měn í, z.s ., 2 . p ol ol et í 2 0 1 9
4 4. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu pr ogr amové dot ace n a sp or to vn í či n n os t
pro S po rt ovn í o ddí l pl aván í Kol í n , z.s ., 2 . pol o le tí 2 0 1 9
4 5. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
4 6. Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu pr ogr amové dot ace n a sp or to vn í či n n os t
pro TJ S TART KOL ÍN , z.s ., 2 . p ol ol et í 2 0 19
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Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu pr ogr amové dot ace n a sp or to vn í či n n os t
pro H and bal l cl u b K ol í n, z.s ., 2 . p ol ol et í 2 0 19
4 7. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu pr ogr amové dot ace n a sp or to vn í či n n os t
pro Vembl o ud Ko rf bal C lu b Ko lí n z.s., 2 . po l ol etí 201 9
4 8. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu pr ogr amové dot ace n a sp or to vn í či n n os t
pro K LU B VODN Í CH SPORTŮ K OL Í N - SAN D BERK, p obo čný sp ol ek S VoČR, 2 .
pol o let í 2 0 1 9
4 9.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu pr ogr amové dot ace n a sp or to vn í či n n os t
pro TJ S oko l S end raž ice, z.s ., 2 . pol o let í 2 0 1 9
5 0. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu pr ogr amové dot ace n a sp or to vn í či n n os t
pro p ro S K Vol ejb al Ko lí n , z .s., 2. po l ol etí 2 01 9
5 1. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu pr ogr amové dot ace n a sp or to vn í či n n os t
pro A ero klu b Ko lí n z.s., 2 . po l ol etí 2 01 9
5 2. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu pr ogr amové dot ace n a sp or to vn í či n n os t
pro Š t ít ars ký S K, z.s., 2 . po l ol etí 2 01 9
5 3. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu pr ogr amové dot ace n a sp or to vn í či n n os t
pro TJ AG RO Ko l í n z.s .,, 2 . p ol ol et í 2 0 19
5 4. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
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5 5. Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu pr ogr amové dot ace n a sp or to vn í či n n os t
pro Z&S Apach e Team, z.s., 2 . po l ol et í 2 01 9
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu pr ogr amové dot ace n a sp or to vn í či n n os t
pro LTC Ko lí n -Te ni s cl u b, 2 . pol o l etí 20 1 9
5 6. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu pr ogr amové dot ace n a sp or to vn í či n n os t
pro S RTG Ko l ín , z.s., 2 . po l ol etí 2 01 9
5 7. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Záp is z jedn án í fi n ančn í ho výbo ru ze dn e 18 .0 9.2 0 1 9
Před kl ádá: I ng . Václ av Kmo ch
5 8.
Zp racoval : Mgr . Š árka Ku ch ař ová
Sch vál i l :
Návr h n a s chvál en í V. ro zpo čto vé ho o pat řen í r oz po čt u měs ta na r ok 20 1 9
včet ně do dat ku č. 1
5 9. Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : In g. Pet r Vil l n er
Sch vál i l : In g. Petr Vi l l n er
Návr h n a p odep is ován í d oku me nt ů
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
6 0.
Zp racoval : Eva Mál ková
Sch vál i l : PhD r. D agmar So u ku po vá
Návr h n a z vol en í př í sed ící ch p ro Okr esn í s ou d v Kolí ně
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
6 1.
Zp racoval : Mgr . Ji ř i na Ho lu bo vá
Sch vál i l : PhD r. D agmar So u ku po vá
Návr h n a z vol en í př eds edy a čl en ů kon t ro ln í h o výb oru Zast up i tel s tva měs ta
Kol í na
6 2. Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : Mgr . Š árka Ku ch ař ová
Sch vál i l : PhD r. D agmar So u ku po vá
6 3. Di sku ze - dot azy a p ři po mí n ky čl en ů ZM
6 4. Zp ráva návr ho vé ko mi s e
6 5. Závěr
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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359/7/ZM/2019 Návrh na vydání souhlasu společníka a delegování zástupce města Kolína

I. Zastupitelstvo města vydává
souhlas s tím, aby se nesestavovala mezitímní účetní závěrka společnosti Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o., ani společnosti VODOS s.r.o., podle § 11 odst. 2 zákona o přeměnách obchodních
společností a družstev, a to ve vztahu k fúzí sloučením obchodní společnosti Městské tepelné
hospodářství Kolín, spol. s r.o., IČ 62957872, se sídlem Kolín, Klenovecká 597, PSČ 28002, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 42087, jako zanikající
společnosti, s obchodní společností VODOS s.r.o., IČ 47538457, se sídlem Legerova 21, Kolín III, 280 02
Kolín, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18281, jako
společností nástupnickou, která současně nabyde právní formu akciové společnosti s obchodní firmou
Energie AG Kolín a.s., ve vztahu k fúzí sloučením obchodní společnosti Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o., IČ 62957872, se sídlem Kolín, Klenovecká 597, PSČ 28002, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 42087, jako zanikající společnosti,
s obchodní společností VODOS s.r.o., IČ: 47538457, se sídlem Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18281, jako
společností nástupnickou, která současně nabyde právní formu akciové společnosti s obchodní firmou
Energie AG Kolín a.s.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

360/7/ZM/2019 Návrh na vydání souhlasu společníka a delegování zástupce města Kolína

I. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města Kolína Mgr. Michaela Kašpara a v případě jeho nepřítomnosti pověřuje I. místostarostku
města Kolína Mgr. Ivetu Mikšíkovou, k podpisu souhlasu uvedeného v bodě I, který je nedílnou součástí
tohoto usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

361/7/ZM/2019 Návrh na vydání souhlasu společníka a delegování zástupce města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Projekt vnitrostátní fúze sloučením obchodní společnosti Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o.,
jako společnosti zanikající, s obchodní společností VODOS s.r.o., jako společností nástupnickou, která
současně nabude právní formu akciové společnosti s obchodní firmou Energie AG Kolín a.s., a to
ve znění, které je přílohou tohoto usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

362/7/ZM/2019 Návrh na vydání souhlasu společníka a delegování zástupce města Kolína

I. Zastupitelstvo města deleguje
starostu města Kolína Mgr. Michaela Kašpara a v případě jeho nepřítomnosti deleguje I. místostarostku
města Kolína Mgr. Ivetu Mikšíkovou, jakožto zástupce města Kolína, na valnou hromadu
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společnosti Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o., IČ 62957872, se sídlem Kolín, Klenovecká
597, PSČ 28002, která se bude konat 27. září 2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

363/7/ZM/2019 Návrh na prodej částí pozemku parc. č. 1951/2 v katastrálním území Kolín z
vlastnictví města Kolína Stavebnímu bytovému družstvu Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní, na základě které město Kolín jako budoucí prodávající prodá
části pozemku parc. č. 1951/2 vedeného jako ostatní plocha, jiná plocha o maximální výměře 36 m2 v
katastrálním území Kolín a obci Kolín z vlastnictví města Kolína jako budoucímu kupujícímu Stavebnímu
bytovému družstvu Kolín, se sídlem Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV, IČ 00035564, za minimální kupní
cenu 1.652 Kč/m2 + DPH v roce 2019 nebo v následujících letech za vyšší kupní cenu určenou
znaleckými posudky vyhotovenými po roce 2019 a to ve znění smlouvy uvedené v příloze
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní a pak
následně kupní smlouvu dle podmínek tohoto usnesení
Termín: 15.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

364/7/ZM/2019 Návrh na prodej částí pozemku parc. č. 4007 v katastrálním území Kolín z
vlastnictví města Kolína Společenství vlastníků domů čp. 632, 633, Kolín II

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní, na základě které město Kolín jako budoucí prodávající prodá
2

části pozemku parc. č. 4007 vedeného jako ostatní plocha, jiná plocha o maximální výměře 24 m v
katastrálním území Kolín a obci Kolín z vlastnictví města Kolína jako budoucímu kupujícímu Společenství
vlastníků domů čp. 632, 633, Kolín II, se sídlem Míru 632, 633, 280 02 Kolín II, IČ 26752492,
za minimální kupní cenu 1.652 Kč/m2 + DPH v roce 2019 nebo v následujících letech za vyšší kupní cenu
určenou znaleckými posudky vyhotovenými po roce 2019 a to ve znění smlouvy uvedené v příloze
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní a pak
následně kupní smlouvu dle podmínek tohoto usnesení
Termín: 15.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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365/7/ZM/2019 Návrh na prodej části pozemku parc. č. 1025/1 v katastrálním území Sendražice u
Kolína z vlastnictví města Kolína do vlastnictví fyzických osob

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části pozemku odděleného od parc. č. 1025/1 v kat. území Sendražice u Kolína a obci
Kolín, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2 v katastrálním území Sendražice u Kolína
a obci Kolín, vzniklého dle nezapsaného GP č. 2574-1084/2019 vyhotoveného geodetem ░░ ░░░░
░░░░ ░░░ , z vlastnictví města Kolína do spoluvlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
a░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░ každému naléžející id. 1/2 podílu
převáděného pozemku, za celkovou kupní cenu 49 500 Kč. Náklady spojené s prodejem bude
hradit kupující
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, uzavření kupní smlouvy a zajištění prodeje části
pozemku dle bodu I
Termín: 31.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

366/7/ZM/2019 Návrh na prodej pozemku parc. č. st. 5246/3 v kat. území Kolín z vlastnictví města
Kolína do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 5246/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2 v kat. území Kolín z
vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV-Podmokly, za kupní cenu 2.111 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 154.103 Kč + DPH
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

367/7/ZM/2019 Návrh na prodej pozemku parc. č. st. 5246/3 v kat. území Kolín z vlastnictví města
Kolína do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
kupní smlouvu, kde je předmětem prodeje pozemek parc. č. st. 5246/3, zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 73 m2 v kat. území Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.
s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy
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Termín: 29.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

368/7/ZM/2019 Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 637/90 v kat. území Ovčáry u Kolína
v sektoru "F" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry do vlastnictví společnosti SANKO GOSEI Czech, s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku parc. č. 637/90, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 55.000 m2 v kat. území Ovčáry
u Kolína v sektoru F Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, který vznikl na základě dosud nezapsaného
geometrického plánu č. 646-60/2019 z částí pozemků parc. č. 637/11 a 637/12, z vlastnictví města
Kolína do vlastnictví společnosti SANKO GOSEI Czech, s.r.o., IČ 08483337, se sídlem Roháčova 188/37,
2
Žižkov, 130 00 Praha 3, za kupní cenu 410 Kč/m + DPH, tj. za celkovou kupní cenu 22.550.000 Kč +
DPH

[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

369/7/ZM/2019 Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 637/90 v kat. území Ovčáry u Kolína
v sektoru "F" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry do vlastnictví společnosti SANKO GOSEI Czech, s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 637/90, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 55.000 m2 v kat.
území Ovčáry u Kolína v sektoru F Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, který vznikl na základě dosud
nezapsaného geometrického plánu č. 646-60/2019 z částí pozemků parc. č. 637/11 a 637/12, z
vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti SANKO GOSEI Czech, s.r.o., IČ 08483337, se sídlem
Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, za kupní cenu 410 Kč/m2 + DPH, tj. za celkovou kupní cenu
22.550.000 Kč + DPH, kdy znění kupní smlouvy je uvedeno v příloze jako součást tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jan Kokeš
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné kupní smlouvy
Termín: 31.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

370/7/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 jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým domem
vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
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2

společných částech bytového domu 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. 3933 o výměře 339 m , podíl o velikosti 5634/206745, v ulici Tyršova 776,
vlastníkům bytové jednotky č. 776/15 manželům ░░░░ ░░░░ ░ , narozenému ░░░░
░░ , a ░░░░ ░░░░ ░ , narozené ░░░░ ░░ , oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ,
za 15.262 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

371/7/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 jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým domem
vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
částech bytového domu za cenu 1.652 Kč/m2 v
Zastupitelstva města Kolína č. 409/2014 ze dne 23.06.2014:
společných

souladu s podmínkami usnesení

• parc. č. st. 5795 o výměře 832 m2, podíl o velikosti 4442/445854, v ulici Benešova 967,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , narozené ░░░░ ░░ , bydlištěm ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ , za 13.694 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

372/7/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 jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým domem
vlastníkům bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.652 Kč/m2 v
Zastupitelstva města Kolína č. 409/2014 ze dne 23.06.2014:

souladu s podmínkami usnesení

2

• parc. č. st. 6245 o výměře 524 m , podíl o velikosti 4448/428333, v ulici Podskalská 1357,
vlastníkovi bytové jednotky č. 1357/2 ░░░░ ░░░░ ░ , narozenému 29.07.1969, bydlištěm ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za 8.990 Kč
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, uzavřít kupní smlouvy dle podmínek v bodě I, v
bodě II a v bodě III tohoto usnesení
Termín: 15.11.2019
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[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

373/7/ZM/2019 Návrh na podání žádosti na bezúplatný převod pozemků parc. č. 4081 a parc. č.
4082 v kat. území a obci Kolín z vlastnictví České republiky, Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 4081 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
33 m2 a parc. č. 4082 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 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: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

374/7/ZM/2019 Návrh na podání žádosti na bezúplatný převod pozemků parc. č. 4081 a parc. č.
4082 v kat. území a obci Kolín z vlastnictví České republiky, Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod pozemků parc. č. 4081 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2 a parc. č.
4082 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 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. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, zajistit podání předmětné žádosti a bezúplatný
převod
Termín: 25.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

375/7/ZM/2019 Návrh na podání žádosti na bezúplatný převod pozemků parc. č. 2808/26 a parc. č.
3477/5 v kat. území a obci Kolín z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 2808/26 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 284 m2 a parc. č. 3477/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 67 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
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[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

376/7/ZM/2019 Návrh na podání žádosti na bezúplatný převod pozemků parc. č. 2808/26 a parc. č.
3477/5 v kat. území a obci Kolín z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod pozemků parc. č. 2808/26 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 248 m2 a
parc. č. 3477/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 67 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. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, zajistit podání předmětné žádosti a bezúplatný
převod
Termín: 25.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

377/7/ZM/2019 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací mezi
městem Kolínem, jako budoucím obdarovaným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako budoucím
dárcem

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací č. 5221/21200/17/Šu uzavřené dne
21.06.2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic, příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140
00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390, jako budoucím dárcem a městem Kolín, se sídlem Karlovo náměstí 78,
280 12 Kolín I, IČ 00235440, jako budoucím obdarovaným, jenž je nedílnou součástí tohoto návrhu a
kterým se rozšiřuje předmět budoucího daru o stavbu mostního objektu ev. č. 38 H-040 a pozemky parc.
č. 612/1 a 612/2 v katastrálním území Nebovidy
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, zajistit dle bodu I tohoto usnesení uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí darovací
Termín: 31.12.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

378/7/ZM/2019 Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 616/26 v k.ú. Kolín
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
2
uzavřít kupní smlouvu na pozemek parc. č. 616/26 o výměře 292 m v katastrálním území a obci Kolín
zapsané na LV 7077 včetně příslušenství k pozemku mezi městem Kolín jako kupujícím a společností
JIRMA,spol. s r.o., IČ 47534486 se sídlem Karlovo náměstí 90, 280 02 Kolín, jako prodávajícím za kupní

cenu ve výši 704.624 Kč, která je nedílnou součástí usnesení.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Josefu Michalčíkovi
1.1. vedoucímu Odboru správy bytových a nebytových prostor zajistit podepsání kupní smlouvy na
odkup pozemku parc. č. 616/26 v k.ú. Kolín a obci Kolín zapsané na LV 7077 v souladu s bodem
I.
Termín: 31.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

379/7/ZM/2019 Návrh na uzavření splátkového kalendáře

I. Zastupitelstvo města schvaluje
protinávrh na stažení návrhu na uzavření splátkového kalendáře s panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , na uhrazení dlužné částky 17.807,- Kč formou splátek
po 1.000,- Kč měsíčně počínaje měsícem 10/2019, a to pod ztrátou výhody splátek.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Aleně Kafkové
1.1. vyrozumět žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva města Kolína a v případě souhlasu s uzavřením
splátkového kalendáře tento splátkový kalendář se žadatelem uzavřít.
Termín: 31.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

380/7/ZM/2019 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské sociální a
zdravotní služby

I. Zastupitelstvo města schvaluje
dodatek č. 3 zřizovací listiny u příspěvkové organizace Městské sociální a zdravotní služby, se
sídlem: Kolín II., Nad Zastávkou 64, PSČ 28040, IČ: 00873667 ve znění přílohy č. 3 tohoto usnesení a to
s platností k 1.10.2019
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. zajistit podpis dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace ve znění tohoto usnesení
starostou města Kolína a zajistit vyhotovení aktualizovaného znění zřizovací listiny a založení
tohoto aktualizovaného znění do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu
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Termín: 30.09.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

381/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 pro Spirálu pomoci, o.p.s. se sídlem Antonína
Kaliny 1351, Kolín 280 02 IČ 22689443 na osobní asistenci ve výši 120.000 Kč

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Spirálu pomoci, o.p.s. se sídlem Antonína Kaliny 1351,
Kolín 280 02 IČ 22689443 na osobní asistenci ve výši 120.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

382/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 pro Spirálu pomoci, o.p.s. se sídlem Antonína
Kaliny 1351, Kolín 280 02 IČ 22689443 na osobní asistenci ve výši 120.000 Kč

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Spirálu pomoci, o.p.s. se sídlem Antonína Kaliny
1351, Kolín 280 02 IČ 22689443 na osobní asistenci
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 22.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

383/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 pro Diakonii ČCE středisko Střední Čechy se
sídlem Kouřimská 15, Kolín, IČ 42744326 na sociální rehabilitaci ve výši 70.000 Kč

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Diakonii ČCE středisko Střední Čechy se sídlem Kouřimská
15, Kolín, IČ 42744326 na sociální rehabilitaci ve výši 70.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

384/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 pro Diakonii ČCE středisko Střední Čechy se
sídlem Kouřimská 15, Kolín, IČ 42744326 na sociální rehabilitaci ve výši 70.000 Kč
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Diakonii ČCE středisko Střední Čechy se sídlem
Kouřimská 15, Kolín, IČ 42744326 na sociální rehabilitaci

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 22.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

385/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 pro Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s
postižením, z. ú. na sociální rehabilitaci ve výši 110.000 Kč

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.
ú., se sídlem Rimavské Soboty 923, Kolín II, IČ 26661586 na sociální rehabilitaci ve výši 110.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

386/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 pro Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s
postižením, z. ú. na sociální rehabilitaci ve výši 110.000 Kč

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí
s postižením, z. ú., se sídlem Rimavské Soboty 923, Kolín II, IČ 26661586
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 22.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

387/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 pro Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s
postižením, z. ú. na odlehčovací službu ve výši 80.000 Kč

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.
ú., se sídlem Rimavské Soboty 923, Kolín II, IČ 26661586 na odlehčovací službu ve výši 80.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

388/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 pro Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s
postižením, z. ú. na odlehčovací službu ve výši 80.000 Kč

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí
s postižením, z. ú., se sídlem Rimavské Soboty 923, Kolín II, IČ 26661586
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 22.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

389/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s
postižením, z. ú. na sociálně aktivizační služby pro osoby s postižením ve výši 100.000

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.
ú., se sídlem Rimavské Soboty 923, Kolín II, IČ 26661586 sociálně aktivizační služby pro osoby s
postižením ve výši 100.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

390/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s
postižením, z. ú. na sociálně aktivizační služby pro osoby s postižením ve výši 100.000

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí
s postižením, z. ú., se sídlem Rimavské Soboty 923, Kolín II, IČ 26661586
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
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Termín: 22.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

391/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 pro Povídej, z. s. se sídlem Česká 235, Kutná
Hora, IČ 67984860 na krizovou pomoc/poradnu pro lidi v tísni ve výši 55.000Kč

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Povídej, z. s. se sídlem Česká 235, Kutná Hora, IČ
67984860 na krizovou pomoc/poradnu pro lidi v tísni ve výši 55.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

392/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 pro Povídej, z. s. se sídlem Česká 235, Kutná
Hora, IČ 67984860 na krizovou pomoc/poradnu pro lidi v tísni ve výši 55.000Kč

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Povídej, z. s. se sídlem Česká 235, Kutná Hora,
IČ 67984860 na krizovou pomoc/poradnu pro lidi v tísni
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 22.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

393/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 Prostor plus o.p.s. se sídlem Na Pustině 1068,
Kolín, IČ 26594633 na Kontaktní centrum Kolín ve výši 120.000 Kč;

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Prostor plus o.p.s. se sídlem Na Pustině 1068, Kolín, IČ
26594633 na Kontaktní centrum Kolín ve výši 120.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

394/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 Prostor plus o.p.s. se sídlem Na Pustině 1068,
Kolín, IČ 26594633 na Kontaktní centrum Kolín ve výši 120.000 Kč;
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Prostor plus o.p.s. se sídlem Na Pustině 1068,
Kolín, IČ 26594633 na Kontaktní centrum Kolín
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 22.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

395/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 pro Clementas Kolín, z. ú., se sídlem Mlékovice
66, Toušice, IČ 27023915 na denní stacionář ve výši 120.000 Kč

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Clementas Kolín, z. ú., se sídlem Mlékovice 66, Toušice,
IČ 27023915 na denní stacionář ve výši 120.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

396/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 pro Clementas Kolín, z. ú., se sídlem Mlékovice
66, Toušice, IČ 27023915 na denní stacionář ve výši 120.000 Kč

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Clementas Kolín, z. ú., se sídlem Mlékovice 66,
Toušice, IČ 27023915 na denní stacionář
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 22.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

397/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 pro FOKUS Mladá Boleslav z.s. se sídlem
Ptácká 138, Mladá Boleslav, IČ 48678767 na sociální rehabilitaci ve výši 120.000 Kč

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro FOKUS Mladá Boleslav z.s. se sídlem Ptácká 138, Mladá
Boleslav, IČ 48678767 na sociální rehabilitaci ve výši 120.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

398/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 pro FOKUS Mladá Boleslav z.s. se sídlem
Ptácká 138, Mladá Boleslav, IČ 48678767 na sociální rehabilitaci ve výši 120.000 Kč

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro FOKUS Mladá Boleslav z.s. se sídlem Ptácká 138,
Mladá Boleslav, IČ 48678767 na sociální rehabilitaci

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 22.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

399/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín, na
nákup materiálního vybavení pro preventivně vzdělávací aktivity

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín,
sídlem: Tyršova 808, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ 75063425, na nákup materiálního vybavení pro
preventivně vzdělávací aktivity a to ve výši 170.000 Kč včetně znění veřejnoprávní smlouvy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

400/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín, na
nákup materiálního vybavení pro preventivně vzdělávací aktivity

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Oblastní spolek Českého červeného kříže
Kolín, sídlem: Tyršova 808, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ 75063425
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 22.11.2019
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[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

401/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Prostor plus o.p. s. na sociálně aktivizační služby
pro rodinu s dětmi

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Prostor plus o.p.s. se sídlem Na Pustině 1068, Kolín, IČ
26594633 na sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi v rozsahu fakultativní činnosti ve výši
200.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

402/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Prostor plus o.p. s. na sociálně aktivizační služby
pro rodinu s dětmi

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Prostor plus o.p.s. se sídlem Na Pustině 1068,
Kolín, IČ 26594633
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 22.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

403/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 Prostor plus o.p.s. se sídlem Na Pustině 1068,
Kolín, IČ 26594633 na terénní programy ve výši 70.000 Kč;

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Prostor plus o.p.s. se sídlem Na Pustině 1068, Kolín, IČ
26594633 na terénní programy ve výši 70.000 Kč;
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

404/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 Prostor plus o.p.s. se sídlem Na Pustině 1068,
Kolín, IČ 26594633 na terénní programy ve výši 70.000 Kč;

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Prostor plus o.p.s. se sídlem Na Pustině 1068,
Kolín, IČ 26594633 na terénní programy
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Termín: 22.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

405/7/ZM/2019 Návrh na neposkytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 pro VČELKA senior care o.p.s., se sídlem
Pivovarská 170/3, Beroun, IČ 24732915 na pečovatelskou službu

I. Zastupitelstvo města neschvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro VČELKA senior care o.p.s., se sídlem Pivovarská 170/3,
Beroun, IČ 24732915 na pečovatelskou službu
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žádající subjekt o nepodpoře
Termín: 22.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

406/7/ZM/2019 Návrh na neposkytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v
oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2019 pro Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s
postižením, z. ú. se se sídlem Rimavské Soboty 923, Kolín II, IČ 26661586 na soci

I. Zastupitelstvo města neschvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.
ú. se se sídlem Rimavské Soboty 923, Kolín II, IČ 26661586 na sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žádající subjekt o nepodpoře
Termín: 22.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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407/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro POST BELLUM, o.p.s., na projekt "Příběhy našich
sousedů - 1. část" z rozpočtu města Kolína na rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro POST BELLUM, o.p.s., Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, IČ 26548526, na akci
"Příběhy našich sousedů - 1. část" ve výši 58.000 Kč. z rozpočtu města Kolína na rok 2019.
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

408/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro POST BELLUM, o.p.s., na projekt "Příběhy našich
sousedů - 1. část" z rozpočtu města Kolína na rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s POST BELLUM, o.p.s., Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1,
IČ 26548526, na akci "Příběhy našich sousedů - 1. část".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, po schválení rozpočtu města na rok 2019, zajistit
podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
Zastupitelstvem města Kolína dne 17.12.2018 usnesením č. 56/2/ZM/2018.
Termín: 25.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

409/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Klub kolínských turistů, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Klub kolínských turistů, z.s., (IČ:67676201, Kolín III, Politických vězňů 94) ve
výši 3.782 Kč na sportovní činnost z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní
činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2019" za 2. pololetí. Celková částka na
sportovní činnost je 63.173 Kč.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

410/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Klub kolínských turistů, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro Klub kolínských turistů, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
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1. Jitce Skramuské
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: 23.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

411/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Tělocvičná jednota Sokol Kolín, (IČ: 00472271, Kolín II, Kmochova 14) ve
výši 117.177 Kč na sportovní činnost z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní
činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2019" za 2. pololetí. Celková částka
na sportovní činnost je 511.217 Kč.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

412/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jitce Skramuské
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: 23.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

413/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro pro ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín, 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: 48664812, Kolín III,
Václavská 4) ve výši 4.030 Kč na sportovní činnost z rozpočtu programové dotace "Program na podporu
sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2019" za 2. pololetí. Celková částka
na sportovní činnost je 54.983 Kč.
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[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

414/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro pro ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín, 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro ČSS, z.s. - sportovně střelecký
klub Kolín
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jitce Skramuské
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: 23.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

415/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Stáj Václav Kolín, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, z.s., (IČ: 14800471, Kolín IV, Královská cesta 340) ve výši
3.782 Kč na sportovní činnost z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ
a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2019" za 2. pololetí. Celková částka na sportovní činnost je
113.534 Kč.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

416/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Stáj Václav Kolín, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1.
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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: 23.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

417/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Kolínský svaz malého fotbalu, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Kolínský svaz malého fotbalu, z.s., (IČ: 05294843, Kolín II, Masarykova 886)
ve výši 3.781 Kč na sportovní činnost z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní
činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2019" za 2. pololetí. Celková částka na
sportovní činnost je 51.236 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

418/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Kolínský svaz malého fotbalu, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro Kolínský svaz malého fotbalu, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jitce Skramuské
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: 23.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

419/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Tenisový klub PTA Kolín, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, z.s., (IČ: 22878751, V Jezírkách 1530, Kolín V, 280
02 Kolín) ve výši 7.226 Kč na sportovní činnost z rozpočtu programové dotace "Program na podporu
sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2019" za 2. pololetí. Celková
částka na sportovní činnost je 168.024 Kč.

[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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420/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Tenisový klub PTA Kolín, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č.2 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Kolína dne
17.12.2018 usnesením č. 57/2/ZM/2018.
Termín: 23.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

421/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s., (IČ: 22692444, Kolín V,
Třídvorská 1055) ve výši 16.675 Kč na sportovní činnost z rozpočtu programové dotace "Program na
podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2019" za 2. pololetí. Celková
částka na sportovní činnost je 129.517 Kč.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

422/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace TAEHAN - klub korejských bojových
umění, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jitce Skramuské
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: 23.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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423/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s., (IČ: 14801671, Kolín II, Bezručova 866)
ve výši 75.457 Kč na sportovní činnost z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní
činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2019" za 2. pololetí. Celková částka na
sportovní činnost je 277.060 Kč.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

424/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jitce Skramuské
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: 23.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

425/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro TJ START KOLÍN, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro TJ START KOLÍN, z.s., (IČ: 14800225, Kolín II, Mikoláše Alše 264) ve výši
2.084 Kč na sportovní činnost z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti
TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2019" za 2. pololetí. Celková částka na sportovní
činnost je 58.667 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

426/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro TJ START KOLÍN, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro TJ START KOLÍN, z.s.
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II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jitce Skramuské
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: 23.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

427/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Handball club Kolín, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Handball club Kolín, z.s., (IČ: 14800489, Kolín V, Ovčárecká 312) ve výši
10.422 Kč na sportovní činnost z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti
TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2019" za 2. pololetí. Celková částka na sportovní
činnost je 328.472 Kč.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

428/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Handball club Kolín, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro Handball club Kolín, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č.2 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018
usnesením č. 57/2/ZM/2018.
Termín: 23.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

429/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Vembloud Korfbal Club Kolín z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín z.s. (IČ: 48665436, Kolín V, Háninská 458) ve
výši 44.190 Kč na sportovní činnost z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní
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činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2019" za 2. pololetí. Celková částka na
sportovní činnost je 75.020 Kč.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

430/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Vembloud Korfbal Club Kolín z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jitce Skramuské
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: 23.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

431/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK, pobočný spolek SVoČR, 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK, pobočný spolek SVoČR, (IČ:
61884880, Kolín IV, Starokolínská 956) ve výši 14.591 Kč na sportovní činnost z rozpočtu programové
dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2019"
za 2. pololetí. Celková částka na sportovní činnost je 72.180 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

432/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK, pobočný spolek SVoČR, 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN SANDBERK, pobočný spolek SVoČR
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1.
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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: 23.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

433/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro TJ Sokol Sendražice, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, z.s., (IČ:18622810, Kolín, Sendražice, Ke Sportovištím
391) ve výši 18.373 Kč na sportovní činnost z rozpočtu programové dotace "Program na podporu
sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2019" za 2. pololetí. Celková
částka na sportovní činnost je 115.520 Kč.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

434/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro TJ Sokol Sendražice, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jitce Skramuské
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: 23.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

435/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro pro SK Volejbal Kolín, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, z.s., (IČ: 26670381, Kolín II, Šotnovská 148) ve výši 6.253
Kč na sportovní činnost z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK
v územním obvodu města Kolína pro rok 2019" za 2.pololetí. Celková částka na sportovní činnost
je 716.634 Kč.
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[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

436/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro pro SK Volejbal Kolín, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č.2 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018
usnesením č. 57/2/ZM/2018.
Termín: 23.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

437/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Aeroklub Kolín z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín z.s. (IČ: 46391215, Pašinka 148) ve výši 3.781 Kč na sportovní
činnost z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2019" za 2. pololetí. Celková částka na sportovní činnost je 103.307 Kč.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

438/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Aeroklub Kolín z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jitce Skramuské
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: 23.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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439/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Štítarský SK, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Štítarský SK, z.s., (IČ: 14800551, Kolín II, Družstevní 758) ve výši 19.177 Kč
na sportovní činnost z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2019" za 2. pololetí. Celková částka na sportovní činnost je
94.337 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

440/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Štítarský SK, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro Štítarský SK, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jitce Skramuské
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: 23.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

441/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro TJ AGRO Kolín z.s.,, 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín z.s., (IČ: 18620183, Kolín V, Třídvorská 939) ve výši 15.128 Kč
na sportovní činnost z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2019" za 2. pololetí. Celková částka na sportovní činnost je
163.039 Kč.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

442/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro TJ AGRO Kolín z.s.,, 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín z.s.
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II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jitce Skramuské
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: 23.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

443/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Z&S Apache Team, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Z&S Apache Team, z.s., (IČ: 26611848, KolínIV, Třebízského 358) ve výši
2.084 Kč na sportovní činnost z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti
TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2019" za 2. pololetí. Celková částka na sportovní
činnost je 440.709 Kč.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

444/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro Z&S Apache Team, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro Z&S Apache Team, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č.2 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 17.12.2018
usnesením č. 57/2/ZM/2018.
Termín: 23.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

445/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro LTC Kolín-Tenis club, 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro LTC Kolín-Tenis club (IČ:14800594, Kolín V, Brankovická 1007) ve výši
18.204 Kč na sportovní činnost z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti
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TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2019" za 2. pololetí. Celková částka se navyšuje na
164.883 Kč.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

446/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro LTC Kolín-Tenis club, 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.1k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro LTC Kolín-Tenis club
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jitce Skramuské
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: 23.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

447/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro SRTG Kolín, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro SRTG Kolín, z.s., (IČ: 04680952, Kolín V, U Borků 680) ve výši 4.169 Kč na
sportovní činnost z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2019" za 2. pololetí. Celková částka na sportovní činnost
je 61.355 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

448/7/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programové dotace na sportovní činnost
pro SRTG Kolín, z.s., 2. pololetí 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro SRTG Kolín, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jitce Skramuské
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.
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Termín: 23.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

449/7/ZM/2019 Návrh na schválení V. rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2019 včetně
dodatku č. 1

I. Zastupitelstvo města schvaluje
V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2019 včetně dodatku č. 1
V. rozpočtové opatření a dodatek č. 1 jsou nedílnou součástí zápisu z jednání Zastupitelstva města Kolína
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit zavedení V. rozpočtového opatření včetně dodatku č. 1 do rozpočtu města Kolína na rok
2019
Termín: 26.09.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

450/7/ZM/2019 Návrh na podepisování dokumentů

I. Zastupitelstvo města ruší
usnesení Zastupitelstva města č. 460/15/ZM/2016 ze dne 12.12.2016,
kterým ZM pověřilo I. a II. místostarostu města Kolína, při zachování oprávnění starosty města k podpisu
dokumentů a smluvních ujednání, které vznikly v rámci samostatné působnosti města Kolína, a to
konkrétně u následujících odborů:
I. místostarosta - za Odbor školství, kultury a sportu, Odbor životního prostředí a zemědělství, Odbor
dotací a veřejných zakázek, Finanční odbor
II. místostarosta - za Odbor správy bytových a nebytových prostor, Odbor dopravy, Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

451/7/ZM/2019 Návrh na podepisování dokumentů

I. Zastupitelstvo města pověřuje
s účinností od 01.10.2019 I. místostarostku a II. místostarostu města Kolína, při zachování oprávnění
starosty města Kolína k podpisu dokumentů a smluvních ujednání, které vznikly v rámci samostatné
působnosti města Kolína a to konkrétně u následujících odborů Městského úřadu Kolín:
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I. místostarostka - za Odbor školství, kultury a sportu, Odbor správy městského majetku, Odbor investic
a územního plánování, Oddělení marketingu a cestovního ruchu
II. místostarostu - za Odbor správy bytových a nebytových prostor, Odbor dopravy, Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

452/7/ZM/2019 Návrh na zvolení přísedících pro Okresní soud v Kolíně

I. Zastupitelstvo města schvaluje
do funkce přísedících pro Okresní soud v Kolíně na návrh starosty města Kolína Mgr. Michaela
Kašpara níže uvedené kandidáty na dobu 4letého funkčního období
• ░░░░ ░░░░ ,
narozeného: ░░░░ ░░
bytem: ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
• ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
narozenou: ░░░░ ░░
bytem: ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

453/7/ZM/2019 Návrh na zvolení přísedících pro Okresní soud v Kolíně

I. Zastupitelstvo města volí
do funkce přísedících pro Okresní soud v Kolíně níže uvedené kandidáty na dobu 4letého funkčního
období
• ░░░░ ░░░░ ,
narozeného: ░░░░ ░░
bytem: ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
• ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
narozenou: ░░░░ ░░
bytem: ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. PhDr. Dagmar Soukupové
1.1. tajemnici Městského úřadu Kolín, informovat o volbě přísedících předsedu Okresního soudu
v Kolíně
Termín: 04.10.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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454/7/ZM/2019 Návrh na zvolení předsedy a členů kontrolního výboru Zastupitelstva města Kolína

I. Zastupitelstvo města volí
dle § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, předsedu kontrolního výboru ░░░░ ░░░░ ░░░
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

455/7/ZM/2019 Návrh na zvolení předsedy a členů kontrolního výboru Zastupitelstva města Kolína

I. Zastupitelstvo města volí
dle § 84 odst. 2 písm. l) členy kontrolního výboru:
• Reginu Davídkovou
• ░░░░ ░░░░

[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Mgr. Michael Kašpar
starosta

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka
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