P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 9. z as edá ní Za s tupi tels tv a m ěs ta Ko lína
ko nané dne 09.12 .201 9

501/9/ZM/2019 Návrh na schválení návrhové komise

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrhovou komisi 9. zasedání Zastupitelstva města Kolína v následujícím složení:
1. Filip Šádek, zastupitel
2. PhDr. Tomáš Růžička, zastupitel
3. Ing. Václav Kmoch, zastupitel

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

502/9/ZM/2019 Návrh na schválení ověřovatelů zápisu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovatele zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města Kolína:
1. Mgr. Bc. Víta Rakušana, zastupitele
2. Bc. Ladislava Zimu, zastupitele

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

503/9/ZM/2019 Návrh na schválení programu zasedání Zastupitelstva města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený program 9. 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
Před kl ádá: Př eds edají cí

2.

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

3.

4.

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 :
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 :

5.

Návr h n a p os kyt nu tí do tace pr o BC Kol í n s .r.o . - Navýš ení kapaci ty h l edi š tě pr o
ut kán í Koo per ati va N BL
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

6.

Návr h n a p os kyt nu tí do tace pr o BC Kol í n s .r.o . - BC Kol í n V Ko oper ati va NB L
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

7.

Návr h n a s chvál en í p os kyt nu tí do tace obci Radoves nice I a veřej no pr ávn í
sml ou vy
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Jaro mír Skál a
Sch vál i l : Ivet a Ho r áko vá

8.

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
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : In g. Kar el Ch u dob a
Sch vál i l : Bc. Jan Kokeš
Návr h n a s chvál en í p ro deje po zemku par c. č. 27 7/4 0 v kat . ú z emí S end raž ice u
Kol í na v sekt or u "G" Pr ůmys lo vé z ón y Kol í n- Ovčáry

9.

Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Kl ára Vokř álo vá
Sch vál i l : Bc. Jan Kokeš

Návr h n a s chvál en í p ro deje po zemku par c. č. 23 9 v kat. úz emí S end raž i ce u
Kol í na v sekt or u "G" Pr ůmys lo vé z ón y Kol í n- Ovčáry
1 0. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Kl ára Vokř álo vá
Sch vál i l : Bc. Jan Kokeš
1 1. 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
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Zp racoval : In g. Kar el Ch u dob a
Sch vál i l : Bc. Jan Kokeš
Návr h n a s chvál en í ko upě po ze mku , s taveb a "Venko vní ch ú pr av a sp or to vn í h o
vybaven í " o d FK Ko l ín , a.s., v l i kvi daci , a kou pě po zemků a s taveb od S K Sp art a
Kol í n,z .s., do vl ast ni ctví mě st a Ko l ín a
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 : Bc. Jan Kokeš
Návr h n a r oz ho dn u tí o účas ti na dr ažbě i d. 1/6 n emovi to st i v kat. úz emí Ko lí n z
vl as tn i ct ví Če ské rep ub li ky, p ří s lu š no st h o spo dař i t s majetkem st átu nál ež í
Úř adu p ro z ast u pován í s tát u ve vě cech maj etkových
1 3.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Ji ři n a M or co vá
Sch vál i l : Bc. Jan Kokeš
Návr h n a s chvál en í OZV č. 0 8/ 20 1 9 o mí st n ím po pl atku z e p sů
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
1 4.
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 s chvál en í OZV č. 0 9/ 20 1 9 o mí st n ím po pl atku z p obyt u
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
1 5.
Zp racoval : In g. Pet r Vil l n er
Sch vál i l : In g. Petr Vi l l n er
Záp is z jedn án í fi n ančn í ho výbo ru ze dn e 04 .1 2.2 0 1 9
Před kl ádá: I ng . Václ av Kmo ch
1 6.
Zp racoval : Mgr . Š árka Ku ch ař ová
Sch vál i l :
Návr h n a s chvál en í VI I. ro zp očto vého opat řen í ro zpo čtu měs ta n a r ok 2 01 9
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
1 7.
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 s chvál en í r oz počt u měst a na r ok 2 0 2 0
1 8.

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 os kyt nu tí mimo řád né od mě ny st aro st ovi města Ko l ín Mgr . Mi chae lu
Kašpar o vi
1 9. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Mgr . Ji ř i na Ho lu bo vá
Sch vál i l : Mgr. I ve ta Mi kš í ková
Návr h n a p os kyt nu tí mimo řád né od mě ny mí s to st aro st ovi měs ta Ko l ín pan u
Mich al u N ajbr to vi
2 0. Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : Mgr . Ji ř i na Ho lu bo vá
Sch vál i l : Mgr. Mi chael Kaš par
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2 1. Di sku ze - dot azy a p ři po mí n ky o bčanů měst a ( od 17 h od in )
Před kl ádá: Př eds edají cí
2 2.

2 3.

2 4.

Di sku ze - dot azy a p ři po mí n ky čl en ů ZM
Před kl ádá: Př eds edají cí
Zp ráva návr ho vé ko mi s e
Před kl ádá: Př eds edají cí
Závěr
Před kl ádá: Př eds edají cí

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

504/9/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro BC Kolín s.r.o. - Navýšení kapacity hlediště pro
utkání Kooperativa NBL

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro BC Kolín s.r.o., IČ 27929175, Grégrova 402, 280 02 Kolín III, na "Navýšení
kapacity hlediště pro utkání Kooperativa NBL" ve výši 350.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2019.
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

505/9/ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotace pro BC Kolín s.r.o. - Navýšení kapacity hlediště pro
utkání Kooperativa NBL

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s BC Kolín s.r.o., IČ 27929175, Grégrova 402, 280 02 Kolín III, na
"Navýšení kapacity hlediště pro utkání Kooperativa NBL".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, vyrozumět žadatele.
Termín: 13.12.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

506/9/ZM/2019 Návrh na schválení poskytnutí dotace obci Radovesnice I a veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

507/9/ZM/2019 Návrh na schválení poskytnutí dotace obci Radovesnice I a veřejnoprávní smlouvy
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 1224/2019 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
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jaromíru Skálovi
1.1. zajistit uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace obci Radovesnice I
Termín: 18.12.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

508/9/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 ruší
usnesení č. 364/7/ZM ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kolína ze dne 23.09.2019, kterým bylo
schváleno:
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní, na základě které město Kolín jako budoucí prodávající prodá
části pozemku parc. č. 4007 vedeného jako ostatní plocha, jiná plocha o maximální výměře 24 m2 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
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

509/9/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
po 01.01.2025 části pozemku parc. č. 4007 vedeného jako ostatní plocha, jiná plocha o maximální
2

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 kupní cenu určenou znaleckými posudky minimálně však za kupní cenu ve výši
1.652 Kč/m2 + DPH, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jan Kokeš
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní dle
podmínek bodu II tohoto usnesení
Termín: 15.01.2020
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[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

510/9/ZM/2019 Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 277/40 v kat. území Sendražice u
Kolína v sektoru "G" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku parc. č. 277/40 orná půda o výměře 12 401 m2 v kat. území Sendražice u Kolína
v sektoru G Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, který vznikl na základě dosud nezapsaného geometrického
plánu č. 2598-102/2019 z pozemků parc. č. 204, 239, 277/33, 277/40, 277/41 a 1143/8 v kat. území
Sendražice u Kolína, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti RAISA, spol. s r.o., IČ 43005071,
se sídlem Havlíčkova 822, 280 02 Kolín, za kupní cenu 410 Kč/m2 + DPH, tj. za celkovou kupní cenu
5.084.410 Kč + DPH
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

511/9/ZM/2019 Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 277/40 v kat. území Sendražice u
Kolína v sektoru "G" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry

I. Zastupitelstvo města schvaluje
kupní smlouvu ev. č. 01303/2019 na prodej pozemku parc. č. 277/40, orná půda o výměře 12 401 m2
v kat. území Sendražice u Kolína v sektoru G Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, který vznikl na základě
dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2598-102/2019 z pozemků parc. č. 204, 239, 277/33,
277/40, 277/41 a 1143/8 v kat. území Sendražice u Kolína, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví
společnosti RAISA, spol. s r.o., IČ 43005071, se sídlem Havlíčkova 822, 280 02 Kolín, za kupní cenu 410
Kč/m2 + DPH, tj. za celkovou kupní cenu 5.084.410 Kč + DPH, kdy znění kupní 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 kupní smlouvy
Termín: 31.01.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

512/9/ZM/2019 Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 239 v kat. území Sendražice u Kolína
v sektoru "G" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku parc. č. 239 orná půda o výměře 15 195 m2 v kat. území Sendražice u Kolína
v sektoru G Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, který vznikl na základě dosud nezapsaného geometrického
plánu č. 2598-102/2019 z pozemků parc. č. 204, 228, 236, 239, 277/33 a 277/41 v kat. území
Sendražice u Kolína, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti MANAG Real, s.r.o., IČ
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08666695, se sídlem Klímkova 1958/10, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, za kupní cenu 410 Kč/m2 +
DPH, tj. za celkovou kupní cenu 6.229.950 Kč + DPH
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

513/9/ZM/2019 Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 239 v kat. území Sendražice u Kolína
v sektoru "G" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry

I. Zastupitelstvo města schvaluje
kupní smlouvu ev. č. 01304/2019 na prodej pozemku parc. č. 239 orná půda o výměře 15 195 m2 v kat.
území Sendražice u Kolína v sektoru G Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, který vznikl na základě dosud
nezapsaného geometrického plánu č. 2598-102/2019 z pozemků parc. č. 204, 228, 236, 239, 277/33 a
277/41 v kat. území Sendražice u Kolína, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti MANAG
Real, s.r.o., IČ 08666695, se sídlem Klímkova 1958/10, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, za kupní cenu
410 Kč/m2 + DPH, tj. za celkovou kupní cenu 6.229.950 Kč + DPH, kdy znění kupní 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 kupní smlouvy
Termín: 31.01.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

514/9/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 8388/302368, v ulici Grégrova 399,
vlastníkům bytové jednotky č. ░░░░ manželům ░░░░ ░░░░ ░ , narozenému ░░░░
░░ , a ░░░░ ░░░░ ░ , narozené ░░░░ ░░ , oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
za 21.448 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

515/9/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
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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

• parc. č. st. 6486/1 o výměře 520 m2, podíl o velikosti 4484/420620, v ulici Želivského 805,
vlastníkům bytové jednotky č. ░░░░ manželům░░░░ ░░░░ ░░░░ , narozenému ░░░░
░░ , a ░░░░ ░░░░ ░░░ , narozené ░░░░ ░░ oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ , za 9.158 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

516/9/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

• parc. č. st. 4785 o výměře 359 m2, podíl o velikosti 6903/110419, v ulici Prokopa Velikého 362,
spoluvlastníkům bytové jednotky č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , narozenému░░░░ ░░ , bydlištěm
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , a ░░░░ ░░░░ , narozené░░░░ ░░ , bydlištěm ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za 37.077 Kč
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jan Kokeš
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, uzavřít kupní smlouvy dle podmínek v bodech I,
II a III tohoto usnesení
Termín: 31.01.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

517/9/ZM/2019 Návrh na schválení koupě pozemku, staveb a "Venkovních úprav a sportovního
vybavení" od FK Kolín, a.s., v likvidaci, a koupě pozemků a staveb od SK Sparta Kolín,z.s., do
vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
protinávrh na stažení návrhu na schválení koupě ideální 1/3 pozemku parc. č. st. 2956 zastavěná
2
plocha a nádvoří o výměře 766 m , koupi stavby čp. 1216 na pozemku parc. č. st. 2956 a koupi
"Venkovních úprav a sportovního vybavení na pozemcích parc. č. 415, 406/1, 407/1 a 407/2 vše v kat.
území Kolín, z vlastnictví společnosti FK Kolín, a.s., v likvidaci, IČ 48950467, se sídlem Brankovická 1216,
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28000 Kolín V, do vlastnictví města Kolína, za celkovou kupní cenu 19.925.000 Kč, kupní cena bude
uhrazena v 15 ročních splátkách bez navýšení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, předložit návrh na Zastupitelstvu města Kolína v
lednu 2020
Termín: 31.12.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 10, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

518/9/ZM/2019 Návrh na schválení OZV č. 08/2019 o místním poplatku ze psů

I. Zastupitelstvo města schvaluje
protinávrh na stažení návrhu na schválení Obecně závazné vyhlášky č. 08/2019 o místním poplatku
ze psů, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

519/9/ZM/2019 Návrh na schválení OZV č. 09/2019 o místním poplatku z pobytu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 09/2019 o místním poplatku z pobytu, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit vyvěšení Obecně závazné vyhlášky města Kolína č. 09/2019 o místním poplatku z pobytu
na úřední desce v zákonné lhůtě a zaslání Ministerstvu vnitra
Termín: 11.12.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 26, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

520/9/ZM/2019 Návrh na schválení VII. rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
VII. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2019 včetně dodatku č. 1
VII. rozpočtové opatření, včetně dodatku č. 1, je nedílnou součástí zápisu z jednání Zastupitelstva města
Kolína
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
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1.1. zajistit zavedení VII. rozpočtového opatření, včetně dodatku č. 1, do rozpočtu města Kolína na
rok 2019
Termín: 13.12.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

521/9/ZM/2019 Návrh na schválení rozpočtu města na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočet města Kolína na rok 2020. Rozpočet města Kolína na rok 2020 je nedílnou součástí zápisu
z jednání Zastupitelstva města.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit zavedení rozpočtu na rok 2020 do účetnictví města
Termín: 20.12.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

522/9/ZM/2019 Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi města Kolín Mgr. Michaelu
Kašparovi

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí mimořádné odměny starostovi města Kolína Mgr. Michaelu Kašparovi za rok 2019 ve výši
dvojnásobku měsíční odměny zastupitele. Odměna se poskytuje za mimořádný rozsah investičních akcí
(zejména rekonstrukce chrámu sv. Bartoloměje, střecha kolínského zámku), za získání dotací pro město
Kolín v celkové výši převyšující 19 mil. Kč.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. PhDr. Dagmar Soukupové
1.1. zajistit vyplacení mimořádné odměny ve výplatě za měsíc prosinec 2019
Termín: 20.12.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 1, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

523/9/ZM/2019 Návrh na poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi města Kolín panu
Michalu Najbrtovi

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi města Kolína panu Michalu Najbrtovi za rok 2019 ve výši
1,5 násobku měsíční odměny zastupitele. Odměna se poskytuje za mimořádné aktivity v sociální a
zdravotní oblasti - získání 2. místa v soutěži Obec přátelská seniorům a dále za aktivní jednání s
Ministerstvem pro místní rozvoj s cílem upravit podmínky vyplývající z nařízení vlády, které se týkají
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použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídek.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. PhDr. Dagmar Soukupové
1.1. zajistit vyplacení mimořádné odměny ve výplatě za měsíc prosinec 2019
Termín: 20.12.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 1, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2 ]

Mgr. Michael Kašpar
starosta

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka
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