P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 8. z as edá ní Za s tupi tels tv a m ěs ta Ko lína
ko nané dne 11.11 .201 9

456/8/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. PhDr. Tomáš Růžička, zastupitel
3. Ing. Václav Kmoch, zastupitel

[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

457/8/ZM/2019 Návrh na schválení ověřovatelů zápisu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovatele zápisu z 7. zasedání Zastupitelstva města Kolína:
1. Ing. Aleše Čermáka, zastupitele
2. Mgr. Martina Drahovzala, zastupitele

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

458/8/ZM/2019 Návrh na schválení programu zasedání Zastupitelstva města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený program 8. zasedání Zastupitelstva města Kolína v následujícím znění
Program

č.

Bod jednání / Předkladatel, Přizváni

1.

Zahájení zasedání Zastupitelstva města Kolína
Předkládá: Předsedající

2.

Návrh na schválení návrhové komise
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
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3.

Návrh na schválení ověřovatelů zápisu
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar

4.

Návrh na schválení programu zasedání Zastupitelstva města Kolína
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar

5.

Diskuze - dotazy a připomínky občanů města
Předkládá: Předsedající

6.

Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Kolín a
Římskokatolickou farností Kolín v rámci Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón na rok 2019
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar

7.

Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Kolín a
Římskokatolickou farností Kolín v rámci Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón na rok 2019
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar

8.

Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Kolín a paní E.V. v
rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
na rok 2019
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar

9.

Návrh na poskytnutí finančních prostředků na sociální a návazné služby - Farní charita Kolín Sklad materiální a potravinové pomoci
Předkládá: Michal Najbrt

10.

Návrh na poskytnutí dotace pro Domácí hospic Srdcem, z. ú.
Předkládá: Michal Najbrt

Návrh na poskytnutí dotace pro Kolínská řepařská drážka, z.s., na "Muzejní depo pro vagóny - 5.
11. část" z rozpočtu města Kolína na rok 2019
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
12.

Návrh na schválení poskytnutí dotace obci Radovesnice I a veřejnoprávní smlouvy
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková

Návrh OZV č. 3/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
13. prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Návrh OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
14. třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Návrh OZV č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
15. odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kolín
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům bytových jednotek
16. v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech bytových domů
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 637/91 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru
17. "C2" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry do vlastnictví společnosti Sodovkárna Kolín s.r.o.
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Návrh na schválení smlouvy o smlouvě budoucí o podmínkách plánované výstavby a
18. požadavcích pro předání majetku - lokalita U Lesa, Kolín-Sendražice
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
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19. Návrh na schválení investiční dotace ve výši 53 000 Kč pro Správu městských sportovišť Kolín,
a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Návrh na schválení investiční dotace ve výši 59 000 Kč pro Správu městských sportovišť Kolín,
20. a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Návrh na schválení investiční dotace ve výši 129 000 Kč pro Správu městských sportovišť Kolín,
21. a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Návrh na schválení investiční dotace ve výši 139 000 Kč pro Správu městských sportovišť Kolín,
22. a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Návrh na schválení investiční dotace ve výši 162 000 Kč pro Správu městských sportovišť Kolín,
23. a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Návrh na schválení investiční dotace ve výši 199 000 Kč pro Správu městských sportovišť Kolín,
24. a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Návrh na schválení investiční dotace ve výši 259 000 Kč pro Správu městských sportovišť Kolín,
25. a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Návrh na schválení investiční dotace ve výši 310 000 Kč pro Správu městských sportovišť Kolín,
26. a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Návrh na schválení investiční dotace ve výši 472 000 Kč pro Správu městských sportovišť Kolín,
27. a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Návrh na schválení investiční dotace ve výši 629 000 Kč pro Správu městských sportovišť Kolín,
28. a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
29.

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 06.11.2019
Předkládá: Ing. Václav Kmoch

30.

Návrh na schválení Střednědobého výhledu rozpočtu města Kolína na roky 2020 - 2022
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar

31.

Návrh na schválení VI. rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2019 včetně dodatku č. 1
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar

32.

Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 24.10.2019
Předkládá: Ing. Martin Škorpík

Návrh na delegování zástupce města Kolína na mimořádnou valnou hromadu společnosti
33. Energie AG Kolín a.s.
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
34.

35.

Návrh na odvolání člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Kolína
Předkládá: Martin Herman
Diskuze - dotazy a připomínky členů ZM
Předkládá: Předsedající

36.
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Zpráva návrhové komise
Předkládá: Předsedající
37.

Závěr
Předkládá: Předsedající

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

459/8/ZM/2019 Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Kolín
a Římskokatolickou farností Kolín v rámci Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón na rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína v rámci Programu
regenerace městské památkové rezervace Kolín pro rok 2019 mezi městem Kolín a Římskokatolickou
farností Kolín, Brandlova 25, Kolín, IČ: 46390839 ve výši 625 000 Kč na úhradu nákladů spojených s
obnovou kulturní památky rejst.č. ÚSKP 16231/2-749, č.p. 17 na akci "Obnova střechy (tj. krov, krytina,
koruna zdi, strop 2. NP) - první část a související práce - dle schválené PD",
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Barboře Vedralové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, zajistit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína v rámci Programu regenerace městské památkové
rezervace Kolín pro rok 2019 mezi městem Kolín a Římskokatolickou farností.
Termín: 30.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

460/8/ZM/2019 Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Kolín
a Římskokatolickou farností Kolín v rámci Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón na rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína v rámci Programu
regenerace městské památkové rezervace Kolín pro rok 2019 mezi městem Kolín a Římskokatolickou
farností Kolín, Brandlova 25, Kolín, IČ: 46390839 ve výši 592 500 Kč na úhradu nákladů spojených s
obnovou kulturní památky rejst.č. ÚSKP 19709/2-735, bez č.p., na akci "Stavební úpravy za účelem
zlepšení vlhkostních poměrů - dle schválené PD (dobudování odsoušecího kanálu u části zdiva západní a
jižní strany včetně souvisejících prací) - 1. etapa",
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Barboře Vedralové
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1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, zajistit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína v rámci Programu regenerace městské památkové
rezervace Kolín pro rok 2019 mezi městem Kolín a Římskokatolickou farností.
Termín: 30.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

461/8/ZM/2019 Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Kolín
a paní E.V. v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón na rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína v rámci Programu
regenerace městské památkové rezervace Kolín pro rok 2019 mezi městem Kolín a paní ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Kolín, narozenou dne ░░░░ ░ ve výši 334 100 Kč na úhradu nákladů
spojených s obnovou kulturní památky rejst.č. ÚSKP 38953/2-3053, Rubešova č.p. 57, na akci "Obnova
střešní krytiny, krovu, trámů a související práce - dle schválené PD",
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Barboře Vedralové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, zajistit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína v rámci Programu regenerace městské památkové
rezervace Kolín pro rok 2019 mezi městem Kolín a paní ░░░░ ░░░░ ░░░ .
Termín: 30.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

462/8/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na sociální a návazné služby - Farní
charita Kolín - Sklad materiální a potravinové pomoci

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro Farní charitu Kolín, Brandlova 17, Kolín I, 280 02 Kolín,
IČ 73633941, na Sklad materiální a potravinové pomoci ve výši 215.440,-Kč z rozpočtu města Kolína na
rok 2019.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

463/8/ZM/2019 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na sociální a návazné služby - Farní
charita Kolín - Sklad materiální a potravinové pomoci

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Farní charitu Kolín, Brandlova 17, Kolín I, 280
02 Kolín, IČ 73633941
II. Zastupitelstvo města ukládá
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1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace
Termín: 11.12.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

464/8/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Domácí hospic Srdcem, z. ú.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína Domácí hospic Srdcem, z. ú., sídlem: U Stodoly 1523, Kolín
V, 280 02 Kolín, IČ 7043732, na zajištění dostupnosti paliativní a hospicové péče v kolínském regionu a
to ve výši 200.000,-Kč , včetně znění veřejnoprávní smlouvy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

465/8/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro Domácí hospic Srdcem, z. ú.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Domácí hospic Srdcem, z. ú., sídlem: U Stodoly
1523, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ 7043732
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace
Termín: 11.12.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

466/8/ZM/2019 Návrh na schválení poskytnutí dotace obci Radovesnice I a veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
protinávrh na stažení návrhu na poskytnutí dotace obci Radovesnice I, Lošanská 23, Radovesnice I,
280 02 Kolín 2, IČ 00639737, na stavbu kanalizačního přivaděče Radovesnice I - Štítary ve výši 500 000
Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

467/8/ZM/2019 Návrh OZV č. 3/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky a která je nedílnou součástí tohoto
usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Radce Šturmové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit vyvěšení Obecně závazné vyhlášky města
Kolína č. 3/2019 na úřední desku a v zákonné lhůtě zajistit její zaslání Ministerstvu vnitra
Termín: 20.12.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

468/8/ZM/2019 Návrh OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městskému majetku, zajistit vyvěšení Obecně závazné vyhlášky města
Kolína č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na úřední desce v zákonné lhůtě a zaslání
Ministerstvu vnitra
Termín: 20.12.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

469/8/ZM/2019 Návrh OZV č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kolín,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městskému majetku, zajistit vyvěšení Obecně závazné vyhlášky města
Kolína č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
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odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kolín na
úřední desce v zákonné lhůtě a zaslání Ministerstvu vnitra
Termín: 20.12.2019
Usnesení bylo: PŘIJATO

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

470/8/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
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 3778/206745, v ulici Tyršova ░░ ,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ Miroslavu ░░░░ ░░ , narozenému 03.10.1965, bydlištěm
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ III, za 10.234 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

471/8/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
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

• parc. č. st. 5576 o výměře 468 m2, podíl o velikosti 4229/302368, v ulici Grégrova ░░ ,
vlastníkovi bytové jednotky č. 399/11 ░░░░ ░░░░ , narozené 01.04.1955, bydlištěm ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ , za 10.814 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

472/8/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 a jednotky garáže v rozsahu odpovídajícímu podílů bytové jednotky a
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jednotky garáže na společných částech bytového domu za cenu 1.652 Kč/m2 v souladu s podmínkami
usnesení Zastupitelstva města Kolína č. 409/2014 ze dne 23.06.2014:
2
• parc. č. st. 4803 o výměře 335 m , podíl o velikosti 78450/837400, v ulici Na Magistrále ░░ ,
vlastníkovi bytové
jednotky
č. ░░░
a
jednotky 732/691 Janě Čihákové,
narozené
31.12.1962, bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 51.846 Kč

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jan Kokeš
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, uzavřít kupní smlouvy dle podmínek v bodě I,
II a III tohoto usnesení
Termín: 31.12.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

473/8/ZM/2019 Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 637/91 v kat. území Ovčáry u Kolína
v sektoru "C2" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry do vlastnictví společnosti Sodovkárna Kolín s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku parc. č. 637/91 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 943 m2 v kat. území Ovčáry
u Kolína v sektoru C2 Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, který vznikl na základě dosud nezapsaného
geometrického plánu č. 647-61/2019 z pozemku parc. č. 637/82, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví
společnosti Sodovkárna Kolín s.r.o., IČ 08530408, se sídlem Zahradní 46, 280 02 Kolín III, za kupní cenu
410 Kč/m2 + DPH, tj. za celkovou kupní cenu 10.226.630 Kč + DPH
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

474/8/ZM/2019 Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 637/91 v kat. území Ovčáry u Kolína
v sektoru "C2" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry do vlastnictví společnosti Sodovkárna Kolín s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
kupní smlouvu ev. č. 01129/2019 na prodej pozemku parc. č. 637/91 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 24 943 m2 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru C2 Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, který vznikl
na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 647-61/2019 z pozemku parc. č. 637/82, z
vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti Sodovkárna Kolín s.r.o., IČ 08530408, se sídlem
2

Zahradní 46, 280 02 Kolín III, za kupní cenu 410 Kč/m + DPH, tj. za celkovou kupní cenu 10.226.630
Kč + DPH, kdy znění této smlouvy je uvedeno v příloze jako součást tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné kupní smlouvy dle
bodu II tohoto usnesení
Termín: 31.12.2019
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[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

475/8/ZM/2019 Návrh na schválení smlouvy o smlouvě budoucí o podmínkách plánované výstavby
a požadavcích pro předání majetku - lokalita U Lesa, Kolín-Sendražice

I. Zastupitelstvo města schvaluje
2
schválit výkup a převod majetku - pozemků parc. č. 403/1 o výměře 2.437 m dle nezapsaného
geometrického plánu č. 2501-3747/2017 vyhotoveného ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 998/10 o výměře

260 m2, 304/54 o výměře 88 m2 v katastrálním území Sendražice u Kolína a obci Kolín včetně
staveb dle obecných podmínek pro převod majetku do vlastnictví města od budoucích investorů ░░░
░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░ , Červené Pečky, 280 02 Kolín a ░░░░ ░ ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░ , 280 02
2
Kolín I a pozemek parc. č. 304/49 o výměře 320 m od převodce ░░░░ ░ ░░░░ ░ , ░░░░ ░░░ , 580
01 Havlíčkův Brod dle nezapsaného geometrického plánu č. 2501-3747/2017 vyhotoveného ░░░░
░░░░ ░░░░ ░

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

476/8/ZM/2019 Návrh na schválení smlouvy o smlouvě budoucí o podmínkách plánované výstavby
a požadavcích pro předání majetku - lokalita U Lesa, Kolín-Sendražice

I. Zastupitelstvo města schvaluje
schválit smlouvu o smlouvě budoucí o podmínkách plánované výstavby a požadavcích pro předání
majetku v lokalitě "U Lesa, Kolín-Sendražice" mezi městem Kolín a investorem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ,
░░░░ ░░░░ ░ , Červené Pečky, 280 02 Kolín a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░ , 280 02 Kolín
I, a převodcem ░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░ , 580 01 Havlíčkův Brod, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jan Kokeš
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
podmínkách plánované výstavby a požadavacích pro předání majetku dle bodu II tohoto
usnesení
Termín: 20.12.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

477/8/ZM/2019 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 53 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí investiční dotace na pořízení investičního majetku - Kontejner na bioodpad - pro společnost
Správa městských sportovišť Kolín, a. s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve
výši 53 000 Kč, OŘR 8304
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[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

478/8/ZM/2019 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 53 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 1214/2019) se společností Správa městských sportovišť Kolín, a.s..
Veřejnoprávní smlouva je uvedena v příloze č. 2 a je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 15.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

479/8/ZM/2019 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 59 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí investiční dotace na pořízení investičního majetku - Čistící stroj na podlahy - pro společnost
Správa městských sportovišť Kolín, a. s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve
výši 59 000 Kč, OŘR 8311

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

480/8/ZM/2019 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 59 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 1213/2019) se společností Správa městských sportovišť Kolín, a.s..
Veřejnoprávní smlouva je uvedena v příloze č. 2 a je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 15.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

Stránka 11 z 18

481/8/ZM/2019 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 129 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí investiční dotace na pořízení investičního majetku - LED tabule měřící rychlost jízdy na
tobogánu - pro společnost Správa městských sportovišť Kolín, a. s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02
Kolín II, IČ 27946576, ve výši 129 000 Kč, OŘR 8304

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 1, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

482/8/ZM/2019 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 129 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 1215/2019) se společností Správa městských sportovišť Kolín, a.s..
Veřejnoprávní smlouva je uvedena v příloze č. 2 a je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 15.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Nehlasoval: 5, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

483/8/ZM/2019 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 139 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí investiční dotace na pořízení investičního majetku - Semafor řídící provoz tobogánu - pro
společnost Správa městských sportovišť Kolín, a. s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ
27946576, ve výši 139 000 Kč, OŘR 8308

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

484/8/ZM/2019 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 139 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 1216/2019) se společností Správa městských sportovišť Kolín, a.s..
Veřejnoprávní smlouva je uvedena v příloze č. 2 a je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města ukládá
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1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 15.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

485/8/ZM/2019 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 162 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí investiční dotace na pořízení investičního majetku - stojany pro skok o tyči - pro společnost
Správa městských sportovišť Kolín, a. s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve
výši 162 000 Kč, OŘR 8310

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

486/8/ZM/2019 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 162 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 1217/2019) se společností Správa městských sportovišť Kolín, a.s..
Veřejnoprávní smlouva je uvedena v příloze č. 2 a je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 15.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

487/8/ZM/2019 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 199 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí investiční dotace na pořízení investičního majetku - pořízení pochůzných lávek nad
bazénovou halou Vodního světa - pro společnost Správa městských sportovišť Kolín, a. s., se sídlem
Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve výši 199 000 Kč, OŘR 8312

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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488/8/ZM/2019 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 199 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 1218/2019) se společností Správa městských sportovišť Kolín, a.s..
Veřejnoprávní smlouva je uvedena v příloze č. 2 a je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 15.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

489/8/ZM/2019 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 259 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí investiční dotace na pořízení investičního majetku - pořízení vyvíječe páry pro parní kabinu a
úpravu technologie ve Vodním světě Kolín - pro společnost Správa městských sportovišť Kolín, a. s., se
sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve výši 259 000 Kč, OŘR 8301

[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

490/8/ZM/2019 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 259 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 1219/2019) se společností Správa městských sportovišť Kolín, a.s..
Veřejnoprávní smlouva je uvedena v příloze č. 2 a je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 15.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

491/8/ZM/2019 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 310 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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poskytnutí investiční dotace na pořízení investičního majetku - pořízení nákladního elektromobilu - pro
společnost Správa městských sportovišť Kolín, a. s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ
27946576, ve výši 310 000 Kč, OŘR 8302

[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 1, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

492/8/ZM/2019 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 310 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 1208/2019) se společností Správa městských sportovišť Kolín, a.s..
Veřejnoprávní smlouva je uvedena v příloze č. 2 a je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 15.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 1, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

493/8/ZM/2019 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 472 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí investiční dotace na pořízení investičního majetku - efektivního podvodního vysavače s
navigačním systémem - pro společnost Správa městských sportovišť Kolín, a. s., se sídlem Masarykova
1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve výši 472 000 Kč, OŘR 8305

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 1, Nehlasoval: 5, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

494/8/ZM/2019 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 472 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 1209/2019) se společností Správa městských sportovišť Kolín, a.s..
Veřejnoprávní smlouva je uvedena v příloze č. 2 a je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 15.11.2019
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[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 1, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

495/8/ZM/2019 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 629 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí investiční dotace na pořízení investičního majetku - skluzavka pro venkovní dětský bazén pro společnost Správa městských sportovišť Kolín, a. s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ
27946576, ve výši 629 000 Kč, OŘR 8303

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

496/8/ZM/2019 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 629 000 Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 1210/2019) se společností Správa městských sportovišť Kolín, a.s..
Veřejnoprávní smlouva je uvedena v příloze č. 2 a je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 15.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

497/8/ZM/2019 Návrh na schválení Střednědobého výhledu rozpočtu města Kolína na roky 2020 2022

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu města Kolína na roky 2020 - 2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

498/8/ZM/2019 Návrh na schválení VI. rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2019 včetně
dodatku č. 1

I. Zastupitelstvo města schvaluje
VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2019 včetně dodatku č. 1
VI. rozpočtové opatření a dodatek č. 1 jsou nedílnou součástí zápisu z jednání Zastupitelstva města
Kolína
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II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit zavedení VI. rozpočtového opatření včetně dodatku č. 1 do rozpočtu města Kolína na rok
2019
Termín: 15.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

499/8/ZM/2019 Návrh na delegování zástupce města Kolína na mimořádnou valnou hromadu
společnosti Energie AG Kolín a.s.

I. Zastupitelstvo města deleguje
starostu města Kolína Mgr. Michaela Kašpara na mimořádnou valnou hromadu společnosti Energie AG
Kolín a.s., se sídlem Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín, IČ: 475 38 457, zapsané v obchodním rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24738, která se bude konat dne 14.11.2019
s pořadem a místem jednání dle pozvánky představenstva obchodní korporace ze dne 14.10.2019, popř.
na jednání náhradní valné hromady se stejným pořadem a místem jednání v případě, že valná hromada
dne 14.11.2019 nebude usnášeníschopná, nebo na jednání valné hromady konané se stejným pořadem
a místem jednání v důsledku odložení konání valné hromady, která se má konat 14.11.2019.
V případě nepřítomnosti starosty města deleguje Zastupitelstvo města Kolína I. místostarostku
města Kolína Mgr. Ivetu Mikšíkovou.

[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

500/8/ZM/2019 Návrh na delegování zástupce města Kolína na mimořádnou valnou hromadu
společnosti Energie AG Kolín a.s.

I. Zastupitelstvo města zmocňuje
starostu města Kolína Mgr. Michaela Kašpara na mimořádnou valnou hromadu společnosti Energie AG
Kolín a.s., se sídlem Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín, IČ: 475 38 457, zapsané v obchodním rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24738, která se bude konat dne 14.11.2019
s pořadem a místem jednání dle pozvánky představenstva obchodní korporace ze dne 14.10.2019, popř.
na jednání náhradní valné hromady se stejným pořadem a místem jednání v případě, že valná hromada
dne 14.11.2019 nebude usnášeníschopná, nebo na jednání valné hromady konané se stejným pořadem
a místem jednání v důsledku odložení konání valné hromady, která se má konat 14.11.2019.
V případě nepřítomnosti starosty města deleguje Zastupitelstvo města Kolína I. místostarostku
města Kolína Mgr. Ivetu Mikšíkovou.
[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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Mgr. Michael Kašpar
starosta

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka
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