P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 1 0. z as edá ní Z as tupi tel stv a m ěs ta Ko lín a
ko nané dne 27.01 .202 0

524/10/ZM/2020 Návrh na schválení návrhové komise

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrhovou komisi 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína v následujícím složení:
1. Filip Šádek, zastupitel
2. PhDr. Tomáš Růžička, zastupitel
3. Ing. Václav Kmoch, zastupitel

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

525/10/ZM/2020 Návrh na schválení ověřovatelů zápisu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovatele zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína:
1. Ing. Martina Škorpíka, zastupitele
2. MUDr. Jana Balíka, zastupitele

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

526/10/ZM/2020 Návrh na schválení programu zasedání Zastupitelstva města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený program 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína

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 s chvál en í Pr og ramu r egen er ace měs ts ké p amát kové rez ervace Kol í n akt ual i z ace 2 0 20
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : In g. Mi l ana Pod ne cká
Sch vál i l : Mgr. Pavl a Š i mečko vá

6.

Návr h OZV č. 2/ 20 2 0, kter ou se s tan ovu jí p ravi dl a pro poh yb ps ů n a veř ejn ém
pro st ran s tví ve měst ě
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : In g. Radek S mu tn ý
Sch vál i l : In g. Rad ek S mut ný

7.

Návr h OZV č. 3/ 20 2 0 k zaji š těn í u dr žo vání a o chr an ě veř ejn é zel en ě na ú zemí
měs ta
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : In g. Radek S mu tn ý
Sch vál i l : In g. Rad ek S mut ný

8.

Návr h n a p ro mi n ut í p opl at ku z pr odl en í
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
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 s chvál en í p ro deje po zemku par c. č. st . 3 4 78/2 v kat. ú zemí K ol í n do
vl as tn i ct ví fyz ických o so b

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 p ro dej poz emků par c. č. 2 7 2 5/ 9, 2 72 5/1 0 a 2 99 9/1 0 v kat. úz emí
Kol í n z vl ast n ict ví měst a K ol í na do vl as tn i ct ví s pol ečn os ti BBR CZ s .r.o .
1 0. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Jan a Kr ü ger ová
Sch vál i l : Bc. Jan Kokeš
1 1. Návr h n a s chvál en í s měny část i měs ts kých p oz emků parc. č. 2 8 08/5 a 2 8 0 8/ 6 v
kat . ú ze mí Kol í n z vl as tn i ct ví měs ta Kol í n a do vl astn i ctví fyz i ckých o so b za čás t i
poz emku z vlas tn i ctví f yz i ckých o so b do vl ast ni ct ví měst a
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
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Zp racoval : Ji ři n a M or co vá
Sch vál i l : Bc. Jan Kokeš
Návr h n a ko upi po zemků par c. č. 16 7/7 a 1 6 7/ 1 0 v k. ú. Ko lí n z vl as tn i ctví
České r epu bl iky, pří s l uš n os t ho sp odař i t s majet ke m s tátu nál ež í Ú ř adu pr o
zas tu pován í s tát u ve věcech majetko vých d o vlas tn i ctví měs ta Ko lí n a
1 2.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Ji tka Vacko vá
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 3.
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 z ři zo vací l i st i ny Zákl adn í škol y Kol í n V.,Ovčár ecká 3 7 4
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
1 4.
Zp racoval : Jan a Kavř í ko vá
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a s chvál en í z ři zo vací l i st i ny Zákl adn í škol y Kol í n -S en dr aži ce, H lavn í 2 1 0
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
1 5.
Zp racoval : Jan a Kavř í ko vá
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a s chvál en í vzo r u veřej no pr ávn í sml ou vy o p os kyt nu tí do tace
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
1 6.
Zp racoval : L enka Bo rs ení ko vá
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a s chvál en í vzo r u do datku k veře jno pr ávní sml ou vě o pos kytn ut í d ot ace
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
1 7.
Zp racoval : L enka Bo rs ení ko vá
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace pr o Evr op ské cen tr um panto mi my n es lyš í cí ch , z .s.,
na "XX V. OTEVŘENO - Ko l í n 2 02 0 " z r oz po čt u měs ta Kol í n a n a ro k 2 0 20
1 8. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
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 pr o Živé kul t ur y, z .s., na akci "Ko lí n ský maj áles
20 2 0" z r oz počt u měst a K ol í na n a r ok 2 02 0
1 9. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Mgr . Ji t ka Her mová
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
2 0. Návr h n a p os kyt nu tí do tace pr o sp ol ek S KU PI NA HIS TORI CKÉHO ŠERMU PÁN I Z
KOLÍ N A n a akci "25 . ro ční k hi s to ri ckých bi tev na kol í n ské jí zdár n ě" z r o zpo čtu
měs ta Ko lí n a na r ok 2 0 2 0
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 pr o sp ol ek S KU PI NA HI S TORI CKÉHO ŠERMU PÁN I Z
KOLÍ N A n a akci "8. h i st or ický den n a Kmo cho vě o s tr ově - N ekli d ná l éta" z
ro zpo čtu měs ta Kol í n a n a ro k 2 0 20
2 1.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
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 pr o sp ol ek Ot evřen á ul i ce, z.s., na akce "Ot evřen á
ul i ce 2 0 2 0" z r ozp očtu měst a Ko l í na n a r ok 2 02 0
2 2. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
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 pr o Mi li t ari s o .s. na akci "Vál ka v krajkách - bi tva u
Kol í na 1 7 57 " z ro zpo čtu měs ta Ko lí n a na r ok 2 0 2 0
2 3. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
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 pr o Mgr . D ali b or Mi er va n a fest i val "So u th ern Rock
& B lu es K ol í n 2 02 0 " z ro zpo čtu měs ta Ko lí n a na ro k 2 0 2 0
2 4. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
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 pr o POST BEL L UM, o.p .s ., n a pr ojekt "Př í běh y
naš i ch so u sedů - 2 . čás t" z r oz počt u měst a K ol í na na r ok 2 02 0
2 5. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
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 pr o Ju nák - čes ký s kau t, 1 . s tř edi s ko Kol í n, z. s .,
na "klu bo vou či n no s t ml áde že - pr on ájem klu bo vých pro s tor včet n ě ú dr žb y a
ener gi í " z ro zpo čtu měs ta Ko lí n a n a ro k 2 0 2 0
2 6.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
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 pr o Čes ká táb or ni cká un ie - T.K. Or ego n Ko lí n ,
p.s., na akci "Or egon dět em an eb bu deme si hr át" z r ozp očtu měst a Ko l í na n a
ro k 2 02 0
2 7.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
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 pr o M´am´ al oca o.p.s . n a "Úd rž ba a o prava n aučn é
st ezky š tí t ars kým ú dol í m" z r oz počt u měs ta Kol í n a na ro k 2 0 20
2 8. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Mgr . Ji t ka Her mová
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
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2 9. Návr h n a p os kyt nu tí do tace pr o sp ol ek K ol í ns ká řepař ská dr ážka, z.s., na
"Mu z ejn í dep o pr o vagón y - 5 . čás t" z ro zpo čtu měs ta Ko lí n a na r ok 20 2 0
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
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 pr o Koči čí o či, z.s ., n a "Ro ční pr ovoz s po l ku " z
ro zpo čtu měs ta Kol í n a n a ro k 2 0 20
3 0. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro SC Ko lí n , z .s. n a
pro n ájem l edo vé p lo chy - ml ádež
3 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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro SC Ko lí n , z .s. n a
či n n os t klu bu - ml ádež
3 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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro SC Ko lí n , z .s. n a
či n n os t klu bu - muž i A, muž i B
3 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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro HC Kol í n št í
Koz lo vé, s .r.o . n a pro n ájem l edo vé p lo chy - mu ži A, mu ži B
3 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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro HC Kol í n št í
Koz lo vé, s .r.o . n a či n n os t klu bu - mu ži A , muž i B
3 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
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu mě st a n a ro k 2 0 20 pro BC Kol í n s .r.o . v
Koo per ati va N BL na zaj iš tě ní čin n os ti týmu muž ů
3 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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro BAS KETB AL L
CLU B KOL Í N z.s . n a či n n os t mlád eže
3 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
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3 8. Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu mě st a n a ro k 2 0 20 pro SK S part a Kol í n,
z.s. n a či n no st kl u bu "A" muž st va
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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro SK S part a Kol í n,
z.s. n a s po rt ovn í či nn o st ml ádež ni cké kat ego ri e
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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro Št ít ar ský S K, z.s .
na ú drž bu ar eál u
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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro Han dbal l cl u b
Kol í n, z.s . n a sp or to vn í či n n os t kl u bu a p ro náje m hal
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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro SK Vol ejb al
Kol í n, z.s . n a sp or to vn í či n n os t kl u bu
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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro FB C P it bu l ls
Kol í n, z.s . n a sp or to vn í či n n os t kl u bu
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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro LTC Ko lí n - Ten i s
cl u b na z aji št ění pr ovoz u ar eál u
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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro LTC Ko lí n - Ten i s
cl u b na r ekon st ru kci a výměn u az bes to vé s tř echy n a l et ní bu dově
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
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu mě st a n a ro k 2 0 20 pro Orel Jedn ot a
Kol í n n a d okon čen í o pr avy areál u OREL jedn ot a Kol í n
4 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
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4 7. Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu mě st a n a ro k 2 0 20 pro Te ni s ový kl u b
PTA Ko l ín , z.s . n a s po rt ovn í či n no st kl u bu
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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro St áj Václ av
Kol í n, z.s . n a reko ns tr u kci st ájí - I . et apa - 2 . čás t
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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro Tě lo cvi čn ou
jedn ot u S okol Kol í n n a čin n os t od dí l u sp or to vní gymn as ti ky
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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro Tě lo cvi čn ou
jedn ot u S okol Kol í n n a pr ovoz a ú dr žbu so kol ovn y
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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro Tě lo cvi čn ou
jedn ot u S okol Kol í n - atl et i ka n a s po rt ovn í či nn o st
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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro Tě lo cvi čn ou
jedn ot u S okol Kol í n - atl et i ka n a p oř íz en í pr oj ektové do kumen tace pr o st avbu
atl eti ckéh o tu n elu
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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro TJ S oko l
Sen dr aži ce, z .s. n a výměnu oken v kabi n ách a kl u bovn ě na fo tbal o vé m h ři š ti v
Sen dr aži cí ch
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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro pro TJ S TART
KOLÍ N , z .s . na pr on ájem pro st or
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
5 5. Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu mě st a n a ro k 2 0 20 pro Z& S Apach e
Team, z.s . n a spo rt ovn í či n no st o ddí l u
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá

Stránka 7 z 53

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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro Z& S Apach e
Team, z.s . n a Vel ko u cen u měst a K ol í na v cykl okr os u 2 02 0
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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro FK Ko lí n , a.s . na
pro voz a ú drž bu f otb al ovéh o areál u
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
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu mě st a n a ro k 2 0 20 pro Št ít ar ský S K, z.s .
na vyp raco ván í pro jekto vé d oku me nt ace, r ekon st ru kce/výst avby z ázemí
spo rt ovn í ho ar eál u ve Št í tar ech
5 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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro Tě lo cvi čn ou
jedn ot u S okol Kol í n - atl et i ka n a 1 2 0 l et kol í n ské atl et i ky a Mis tr ovs tví ČR
dru žs t ev ž act va
5 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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro Okr es ní rad u
Aso ci ace ško l ní ch s po rt ovn ích kl u bů Č eské re pu bl iky Kol í n , po bo čn ý spo l ek n a
Škol n í s po rt ovn í s ou těž e 20 2 0
6 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 pr o FB C Pit bu l l s Kol í n , z .s . na fl or bal ový tu rn aj
"G o th i a I nn eb andy Cu p 20 2 0 " G ot ebo rg Š védsko
6 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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro Cro ss Dan ce
Kol í n, z.s ., n a pro n ájem t rén i n ko vých pro s tor , st art ovn é a l i ce nce n a s ou tě ží ch
6 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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro Aren A Kol í n , z .s.,
na po dpo ru spo rt ovn í či n no st i
6 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
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6 4. Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu mě st a n a ro k 2 0 20 pro Spo r t Kol í n , z .s .,
na po dpo ru spo rt ovn í či n no st i
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 mě st a n a ro k 2 0 20 pro St áj Václ av
Kol í n, z.s ., n a pod por u je zdeckéh o sp or tu v Ko lí n ě
6 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
Návr h n a s chvál en í OZV č. 0 1/ 20 2 0 o mí st n ím po pl atku z e p sů
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
6 6.
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 i n vest ičn í d ot ace ve výš i 55 00 0,- Kč pr o Sp rávu měs ts kých
spo rt ovi š ť Kol í n, a.s. a na s ch vál ení u zavře ní veřejn o právn í s ml ou vy
6 7. 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 s chvál en í i n vest ičn í d ot ace ve výš i 80 00 0,- Kč pr o Sp rávu měs ts kých
spo rt ovi š ť Kol í n, a.s. a na s ch vál ení u zavře ní veřejn o právn í s ml ou vy
6 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 s chvál en í i n vest ičn í d ot ace ve výš i 90 00 0,- Kč pr o Sp rávu měs ts kých
spo rt ovi š ť Kol í n, a.s. a na s ch vál ení u zavře ní veřejn o právn í s ml ou vy
6 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 s chvál en í i n vest ičn í d ot ace ve výš i 10 0 0 00 ,- Kč p ro S pr ávu
měs ts kých sp or to vi š ť Kol í n , a.s . a n a s chvál en í u zavř en í veře jno pr ávní sml ou vy
7 0. 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 s chvál en í i n vest ičn í d ot ace ve výš i 10 0 0 00 ,- Kč p ro S pr ávu
měs ts kých sp or to vi š ť Kol í n , a.s . a n a s chvál en í u zavř en í veře jno pr ávní sml ou vy
7 1. 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 s chvál en í i n vest ičn í d ot ace ve výš i 12 0 0 00 ,- Kč p ro S pr ávu
měs ts kých sp or to vi š ť Kol í n , a.s . a n a s chvál en í u zavř en í veře jno pr ávní sml ou vy
7 2. 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
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7 3. Návr h n a s chvál en í i n vest ičn í d ot ace ve výš i 12 0 0 0 0 ,- Kč p ro S pr ávu
měs ts kých sp or to vi š ť Kol í n , a.s . a n a s chvál en í u zavř en í veře jno pr ávní sml ou vy
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 s chvál en í i n vest ičn í d ot ace ve výš i 16 0 0 00 ,- Kč p ro S pr ávu
měs ts kých sp or to vi š ť Kol í n , a.s . a n a s chvál en í u zavř en í veře jno pr ávní sml ou vy
7 4. 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 s chvál en í i n vest ičn í d ot ace ve výš i 20 0 0 00 ,- Kč p ro S pr ávu
měs ts kých sp or to vi š ť Kol í n , a.s . a n a s chvál en í u zavř en í veře jno pr ávní sml ou vy
7 5. 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 s chvál en í i n vest ičn í d ot ace ve výš i 32 0 0 00 ,- Kč p ro S pr ávu
měs ts kých sp or to vi š ť Kol í n , a.s . a n a s chvál en í u zavř en í veře jno pr ávní sml ou vy
7 6. 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 s chvál en í i n vest ičn í d ot ace ve výš i 36 0 0 00 ,- Kč p ro S pr ávu
měs ts kých sp or to vi š ť Kol í n , a.s . a n a s chvál en í u zavř en í veře jno pr ávní sml ou vy
7 7. 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 s chvál en í i n vest ičn í d ot ace ve výš i 52 0 0 00 ,- Kč p ro S pr ávu
měs ts kých sp or to vi š ť Kol í n , a.s . a n a s chvál en í u zavř en í veře jno pr ávní sml ou vy
7 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 s chvál en í i n vest ičn í d ot ace ve výš i 1 0 00 00 0 ,- Kč pr o Sp rávu
měs ts kých sp or to vi š ť Kol í n , a.s . a n a s chvál en í u zavř en í veře jno pr ávní sml ou vy
7 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
Záp is z jedn án í fi n ančn í ho výbo ru ze dn e 22 .0 1.2 0 2 0
Před kl ádá: I ng . Václ av Kmo ch
8 0.
Zp racoval : Mgr . Š árka Ku ch ař ová
Sch vál i l :
Návr h n a s chvál en í I . r oz po čt ovéh o o patř en í r oz počt u měst a n a ro k 2 0 2 0
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
8 1.
Zp racoval : In g. Pet r Vil l n er
Sch vál i l : In g. Petr Vi l l n er
8 2.
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Záp is z jedn án í kon t ro ln í h o výb or u ze dn e 1 6.0 1 .20 20
Před kl ádá: I ng . Mar ti n Škor pí k
Zp racoval : Mgr . Š árka Ku ch ař ová
Sch vál i l :
Návr h vol bu čl en a kon tr ol n íh o výbo ru Zas tu pi t el st va měst a Kol í na
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
8 3.
Zp racoval : Mgr . Š árka Ku ch ař ová
Sch vál i l : PhD r. D agmar So u ku po vá
Návr h n a d ele gován í z ást up ce měs ta Kol í n a n a valn ou h ro mad u sp ol ečn os ti
En er gi e AG Ko l ín a.s.
8 4. 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 : PhD r. D agmar So u ku po vá
8 5.

Reku l ti vace p ís kovn y S an dber k
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar

8 6.

Di sku ze - dot azy a p ři po mí n ky o bčanů měst a
Před kl ádá: Př eds edají cí

8 7.

Di sku ze - dot azy a p ři po mí n ky čl en ů ZM
Před kl ádá: Př eds edají cí

8 8.

Zp ráva návr ho vé ko mi s e
Před kl ádá: Př eds edají cí

8 9.

Závěr
Před kl ádá: Př eds edají cí

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

527/10/ZM/2020 Návrh na schválení Programu regenerace městské památkové rezervace Kolín aktualizace 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Program regenerace městské památkové rezervace Kolín - aktualizace 2020.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Milaně Podnecké
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, předložit Program regenerace městské
památkové rezervace Kolín - aktualizace 2020 Ministerstvu kultury ČR.
Termín: 01.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

528/10/ZM/2020 Návrh OZV č. 2/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství ve městě
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství ve městě, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Radku Smutnému
1.1. vedoucímu Odboru životního prostředí a zemědělství zajistit vyvěšení Obecně závazné
vyhlášky města Kolína č. 2/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství ve městě, na úřední desce v zákonné lhůtě a zaslání Ministerstvu vnitra
Termín: 21.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

529/10/ZM/2020 Návrh OZV č. 3/2020 k zajištění udržování a ochraně veřejné zeleně na území
města

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 k zajištění udržování a ochraně veřejné zeleně na území města,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Radku Smutnému
1.1. vedoucímu Odboru životního prostředí a zemědělství zajistit vyvěšení Obecně závazné
vyhlášky města Kolína č. 3/2020 k zajištění udržování a ochraně veřejné zeleně na území města,
na úřední desce v zákonné lhůtě a zaslání Ministerstvu vnitra
Termín: 21.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

530/10/ZM/2020 Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. st. 3478/2 v kat. území Kolín do
vlastnictví fyzických osob

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 3478/2 o výměře 2 m2 v kat. území a obci Kolín z vlastnictví města Kolína do
podílového spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░ , narozeného ░░░░ ░░ , bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░ ,
280 02 Kolín, v rozsahu id. 1/2 podílu a pana ░░░░ ░░░ , narozeného ░░░░ ░░ , bydlištěm ░░░░
░░░░ ░ , 280 02 Kolín, v rozsahu id. 1/2 podílu pozemku, za dohodnutou kupní cenu 1.652 Kč/m2, tj.
za celkovou kupní cenu 3.304 Kč bez DPH
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné kupní smlouvy
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Termín: 29.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

531/10/ZM/2020 Návrh na prodej pozemků parc. č. 2725/9, 2725/10 a 2999/10 v kat. území Kolín
z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti BBR CZ s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemků parc. č. 2725/9 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 434 m2, parc. č. 2725/10
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 402 m2 oddělených z pozemku parc. č. 2725/2 a pozemku
2
parc. č. 2999/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 224 m oddělený z parcely č. 2999/1 v
kat. území Kolín, které vznikly na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 6728-86/2018 z
vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti BBR CZ s.r.o., IČ 27553736, se sídlem K Vápence 975,
530 02 Pardubice-Zelené Předměstí, za celkovou kupní cenu 890.702 Kč + DPH

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

532/10/ZM/2020 Návrh na prodej pozemků parc. č. 2725/9, 2725/10 a 2999/10 v kat. území Kolín
z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti BBR CZ s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
kupní smlouvu pro převod pozemků parc. č. 2725/9 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 434
m2, parc. č. 2725/10 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 402 m2 oddělených z pozemku parc.
č. 2725/2 a pozemku parc. č. 2999/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 224 m2 oddělený z
parcely č. 2999/1 v kat. území Kolín, které vznikly na základě dosud nezapsaného geometrického plánu
č. 6728-86/2018 z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti BBR CZ s.r.o., IČ 27553736, se
sídlem K Vápence 975, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí, za celkovou kupní cenu 890.702 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: 11.03.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

533/10/ZM/2020 Návrh na schválení směny části městských pozemků parc. č. 2808/5 a 2808/6 v
kat. území Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví fyzických osob za části pozemku z
vlastnictví fyzických osob do vlastnictví města

I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu uvedených pozemků případně jejich částí dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 7072231/2019 vyhotoveného ░░░░ ░░░░ ░░ oddělené části "b" z pozemku parc. č. 2808/5 o výměře 28
2
2
2
m , a nově vzniklé pozemky parc. č. 2808/33 o výměře 21 m a 2808/34 o výměře 35 m , oba oddělené
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2

z pozemku parc. č. 2808/6, o celkové výměře 84 m , všechny v katastrálním území a obci Kolín, ve
vlastnictví města Kolína v hodnotě ceny zjištěné 41.958 Kč do vlastnictví manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ II za části pozemků, ve vlastnictví manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ spoluvlastnící pozemek parc. č. st. 400/1 v
katastrálním území a obci Kolín, na kterém se nacházejí chodníky, které jsou odděleny předmětným
geometrickým plánem jako díly "d+c" o celkové výměře 87 m2 do vlastnictví města Kolína v hodnotě
ceny zjištěné 43.456,50 Kč, a to bez doplatku
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku zajistit uzavření předmětné směnné smlouvy dle
schváleného bodu I. tohoto usnesení
Termín: 28.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

534/10/ZM/2020 Návrh na koupi pozemků parc. č. 167/7 a 167/10 v k. ú. Kolín z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi

pozemku parc. č. 167/7 o výměře 397 m2

zahrada, v katastrálním

území Kolín

a

parc.

č.

2

167/10, o výměře 3 m zahrada, v katastrálním území Kolín z vlastnictví České republiky, Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČ
69797111 za celkovou kupní cenu 351.000 Kč, do vlastnictví města Kolína se sídlem Karlovo náměstí 78,
Kolín I, IČ 00235440. Náklady spojené s odkupem bude hradit kupující
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření kupní smlouvy
Termín: 30.06.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

535/10/ZM/2020 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
koupi ideální 1/3 pozemku parc. č. st. 2956 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 766 m2, 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, 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
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[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 2, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

536/10/ZM/2020 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
uzavření kupní smlouvy ev. č. 01287/2019, 01288/2019 na ideální 1/3 pozemku parc. č. st. 2956
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 766 m2, stavbu čp. 1216 na pozemku parc. č. st. 2956 a
"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,
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
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 2, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

537/10/ZM/2020 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
koupi ideálních 2/3 pozemku parc. č. st. 2956 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 766 m2, koupi
pozemků parc. č. st. 6943 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 m2, parc.č. st. 6944 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 95 m2, parc. č. st. 6946 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 397 m2, koupi
stavby na pozemku parc. č. st. 6943, koupi stavby na pozemku parc. č. st. 6944, koupi stavby na
pozemku parc. č. st. 6946, koupi stavby na pozemku parc. č. st. 6942 a koupi stavby na pozemku parc.
č. st. 6948 vše v kat. území Kolín, z vlastnictví spolku SK Sparta Kolín,z.s., IČ 00663808, se sídlem
Brankovická 1216, 280 02 Kolín V, do vlastnictví města Kolína, za celkovou kupní cenu 5.075.000 Kč,
kupní cena bude uhrazena v 15 ročních splátkách bez navýšení
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 2, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

538/10/ZM/2020 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
uzavření kupní smlouvy ev. č. 01287/2019, 01288/2019 na ideální 2/3 pozemku parc. č. st. 2956
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 766 m2, pozemky parc. č. st. 6943 zastavěná plocha a nádvoří o
2
2
výměře 137 m , parc.č. st. 6944 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 95 m , parc. č. st. 6946 zastavěná

plocha a nádvoří o výměře 397 m2, stavbu na pozemku parc. č. st. 6943, stavbu na pozemku parc. č. st.
6944, stavbu na pozemku parc. č. st. 6946, stavbu na pozemku parc. č. st. 6942 a stavbu na pozemku
parc. č. st. 6948 vše v kat. území Kolín, z vlastnictví spolku SK Sparta Kolín,z.s., IČ 00663808, se sídlem
Brankovická 1216, 280 02 Kolín V, do vlastnictví města Kolína, za celkovou kupní cenu 5.075.000 Kč,
kupní cena bude uhrazena v 15 ročních splátkách bez navýšení
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II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, uzavřít kupní smlouvu dle bodu II a IV tohoto
usnesení
Termín: 31.03.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 2, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

539/10/ZM/2020 Návrh na schválení zřizovací listiny Základní školy Kolín V.,Ovčárecká 374

I. Zastupitelstvo města schvaluje
zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní školy Kolín V., Ovčárecká 374, s účinností od
01.08.2020
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janě Kavříkové
1.1. Odboru školství, kultury a sportu zajistit realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva města Kolína
Termín: 28.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

540/10/ZM/2020 Návrh na schválení zřizovací listiny Základní školy Kolín-Sendražice, Hlavní 210

I. Zastupitelstvo města schvaluje
zřizovací listinu nové příspěvkové organizace Základní školy Kolín-Sendražice, Hlavní 210 s účinností od
01.08.2020
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janě Kavříkové
1.1. Odboru školství, kultury a sportu zajistit realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva města Kolína
Termín: 28.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

541/10/ZM/2020 Návrh na schválení vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

I. Zastupitelstvo města schvaluje
nový vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Lence Borseníkové
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1.1. zajistit poskytování dotací na základě uzavření veřejnoprávních smluv dle schváleného vzoru.
Termín: 28.01.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

542/10/ZM/2020 Návrh na schválení vzoru dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace

I. Zastupitelstvo města schvaluje
nový vzor dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Lence Borseníkové
1.1. zajistit sepsání dodatku dle schváleného vzoru při jakékoliv změně veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína.
Termín: 28.01.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

543/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro Evropské centrum pantomimy neslyšících, z.s., na
"XXV. OTEVŘENO - Kolín 2020" z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Evropské centrum pantomimy neslyšících, z.s., IČ 65767659, Vodova
1391/35, 612 00 Brno-Královo Pole, na akci "XXV. OTEVŘENO - Kolín 2020" ve výši 60.000 Kč z
rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

544/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro Evropské centrum pantomimy neslyšících, z.s., na
"XXV. OTEVŘENO - Kolín 2020" z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Evropské centrum pantomimy neslyšících, z.s., IČ 65767659,
Vodova 1391/35, 612 00 Brno-Královo Pole, na akci "XXV. OTEVŘENO - Kolín 2020".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 28.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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545/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro Živé kultury, z.s., na akci "Kolínský majáles 2020"
z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Živé kultury, z.s., IČ 05791057, Volárna 86, 280 02 Kolín II, na akci "Kolínský
majáles 2020" ve výši 200.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

546/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro Živé kultury, z.s., na akci "Kolínský majáles 2020"
z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Živé kultury, z.s., IČ 05791057, Volárna 86, 280 02 Kolín II, na akci
"Kolínský majáles 2020".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 28.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

547/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro spolek SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU PÁNI Z
KOLÍNA na akci "25. ročník historických bitev na kolínské jízdárně" z rozpočtu města Kolína na
rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro spolek SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU PÁNI Z KOLÍNA, IČ 70539685,
Míru 636, 280 02 Kolín II, na akci "25. ročník historických bitev na kolínské jízdárně" ve výši 50.000 Kč
z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

548/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro spolek SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU PÁNI Z
KOLÍNA na akci "25. ročník historických bitev na kolínské jízdárně" z rozpočtu města Kolína na
rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy se spolkem SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU PÁNI Z KOLÍNA,
IČ 70539685, Míru 636, 280 02 Kolín II, na akci "25. ročník historických bitev na kolínské jízdárně".
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II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 28.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

549/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro spolek SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU PÁNI Z
KOLÍNA na akci "8. historický den na Kmochově ostrově - Neklidná léta" z rozpočtu města Kolína
na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro spolek SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU PÁNI Z KOLÍNA, IČ 70539685,
Míru 636, 280 02 Kolín II, na akci "8. historický den na Kmochově ostrově - Neklidná léta" ve výši
90.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

550/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro spolek SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU PÁNI Z
KOLÍNA na akci "8. historický den na Kmochově ostrově - Neklidná léta" z rozpočtu města Kolína
na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy se spolkem SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU PÁNI Z KOLÍNA,
IČ 70539685, Míru 636, 280 02 Kolín II, na akci "8. historický den na Kmochově ostrově - Neklidná léta".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 28.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

551/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro spolek Otevřená ulice, z.s., na akce "Otevřená
ulice 2020" z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro spolek Otevřená ulice, z.s., IČ 04788222, Příčná 250, 280 02 Kolín V, na akce
"Otevřená ulice 2020" ve výši 100.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
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[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

552/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro spolek Otevřená ulice, z.s., na akce "Otevřená
ulice 2020" z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy se spolkem Otevřená ulice, z.s., IČ 04788222, Příčná 250, 280 02
Kolín V, na akce "Otevřená ulice 2020".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 28.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

553/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro Militaris o.s. na akci "Válka v krajkách - bitva u
Kolína 1757" z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Militaris o.s., IČ 02091402, Čsl. legií 367, 503 46 Třebechovice pod Orebem,
na akci "Válka v krajkách - bitva u Kolína 1757" ve výši 150.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok
2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

554/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro Militaris o.s. na akci "Válka v krajkách - bitva u
Kolína 1757" z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Militaris o.s., IČ 02091402, Čsl. legií 367, 503 46 Třebechovice pod
Orebem, na akci "Válka v krajkách - bitva u Kolína 1757".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 28.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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555/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro Mgr. Dalibor Mierva na festival "Southern Rock &
Blues Kolín 2020" z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Mgr. Dalibor Mierva, IČ 74923692, Na Výsluní 233, 285 31 Nové Dvory,
na festival "Southern Rock & Blues Kolín 2020" ve výši 90.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

556/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro Mgr. Dalibor Mierva na festival "Southern Rock &
Blues Kolín 2020" z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Mgr. Dalibor Mierva, IČ 74923692, Na Výsluní 233, 285 31 Nové
Dvory, na festival "Southern Rock & Blues Kolín 2020".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 28.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

557/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro POST BELLUM, o.p.s., na projekt "Příběhy našich
sousedů - 2. část" z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro POST BELLUM, o.p.s., IČ 26548526, Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, na
projekt "Příběhy našich sousedů - 2. část" ve výši 88.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

558/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro POST BELLUM, o.p.s., na projekt "Příběhy našich
sousedů - 2. část" z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s POST BELLUM, o.p.s., IČ 26548526, Štěpánská 704/61, 110 00
Praha 1, na projekt "Příběhy našich sousedů - 2. část".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
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1.1. vedoucímu

Odboru

školství,

kultury

a

sportu, zajistit

podepsání

veřejnoprávní

smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 28.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

559/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro Junák - český skaut, 1. středisko Kolín, z. s., na
"klubovou činnost mládeže - pronájem klubových prostor včetně údržby a energií" z rozpočtu
města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Junák - český skaut, 1. středisko Kolín, z. s., IČ 61882194, Kouřimská 105,
280 02 Kolín II, na "klubovou činnost mládeže - pronájem klubových prostor včetně údržby a energií" ve
výši 55.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

560/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro Junák - český skaut, 1. středisko Kolín, z. s., na
"klubovou činnost mládeže - pronájem klubových prostor včetně údržby a energií" z rozpočtu
města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Junák - český skaut, 1. středisko Kolín, z. s.,
IČ 61882194, Kouřimská 105, 280 02 Kolín II, na "klubovou činnost mládeže - pronájem klubových
prostor včetně údržby a energií".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 28.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

561/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro Česká tábornická unie - T.K. Oregon Kolín, p.s.,
na akci "Oregon dětem aneb budeme si hrát" z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Česká tábornická unie - T.K. Oregon Kolín, p.s., IČ 66492556, Obecní 10,
280 02 Ovčáry, na akci "Oregon dětem aneb budeme si hrát" ve výši 60.000 Kč z rozpočtu města
Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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562/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro Česká tábornická unie - T.K. Oregon Kolín, p.s.,
na akci "Oregon dětem aneb budeme si hrát" z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Česká tábornická unie - T.K. Oregon Kolín, p.s., IČ 66492556,
Obecní 10, 280 02 Ovčáry, na akci "Oregon dětem aneb budeme si hrát".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 28.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

563/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro M´am´aloca o.p.s. na "Údržba a oprava naučné
stezky štítarským údolím" z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro M´am´aloca o.p.s., IČ 26662159, Havelská 3, 282 01 Český Brod, na "Údržba a
oprava naučné stezky štítarským údolím" ve výši 60.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

564/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro M´am´aloca o.p.s. na "Údržba a oprava naučné
stezky štítarským údolím" z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s M´am´aloca o.p.s., IČ 26662159, Havelská 3, 282 01 Český Brod,
na "Údržba a oprava naučné stezky štítarským údolím".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 28.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

565/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro spolek Kolínská řepařská drážka, z.s., na
"Muzejní depo pro vagóny - 5. část" z rozpočtu města Kolína na rok 2020
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro spolek Kolínská řepařská drážka, z.s., IČ 70879974, Kunětická 373, 280 02
Kolín IV, na "Muzejní depo pro vagóny - 5. část" ve výši 100.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok
2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

566/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro spolek Kolínská řepařská drážka, z.s., na
"Muzejní depo pro vagóny - 5. část" z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy se spolkem Kolínská řepařská drážka, z.s., IČ 70879974, Kunětická
373, 280 02 Kolín IV, na "Muzejní depo pro vagóny - 5. část".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 28.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 1, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

567/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro Kočičí oči, z.s., na "Roční provoz spolku" z
rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Kočičí oči, z.s., IČ 05148189, Moravcova 853, 280 02 Kolín II, na "Roční provoz
spolku" ve výši 100.000 Kč z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

568/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro Kočičí oči, z.s., na "Roční provoz spolku" z
rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Kočičí oči, z.s., IČ 05148189, Moravcova 853, 280 02 Kolín II, na
"Roční provoz spolku".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1.
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vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 28.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

569/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro SC Kolín, z.s. na
pronájem ledové plochy - mládež

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro SC Kolín, z.s. ( IČ: 00406716, Kolín, Brankovická 1289) ve výši 3 980 000 Kč
na pronájem ledové plochy - mládež z rozpočtu města Kolína na rok 2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

570/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro SC Kolín, z.s. na
pronájem ledové plochy - mládež

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro SC Kolín, z.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 27.01.2020
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

571/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro SC Kolín, z.s. na
činnost klubu - mládež

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro SC Kolín, z.s., (IČ: 00406716, Kolín, Brankovická 1289) ve výši 3.755.000 Kč
na činnost klubu - mládež z rozpočtu města Kolína na rok 2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

572/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro SC Kolín, z.s. na
činnost klubu - mládež

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716, Kolín, Brankovická
1289)
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

573/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro SC Kolín, z.s. na
činnost klubu - muži A, muži B

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716, Kolín V., Brankovická 1289) ve výši 450.000 Kč
na činnost klubu - muži A, muži B z rozpočtu města Kolína na rok 2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

574/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro SC Kolín, z.s. na
činnost klubu - muži A, muži B

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716, Kolín V., Brankovická
1289)
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

575/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro HC Kolínští
Kozlové, s.r.o. na pronájem ledové plochy - muži A, muži B

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387, Kolín V., Brankovická 1289) ve
výši 330.000 Kč na pronájem ledové plochy - muži A, muži B z rozpočtu města Kolína na rok 2020
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[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

576/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro HC Kolínští
Kozlové, s.r.o. na pronájem ledové plochy - muži A, muži B

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s HC Kolínští Kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387, Kolín V.,
Brankovická 1289).
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

577/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro HC Kolínští
Kozlové, s.r.o. na činnost klubu - muži A, muži B

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o. ( IČ: 27087387, Kolín V, Brankovická 1289) ve
výši 1.100.000 Kč na činnost klubu - muži A, muži B z rozpočtu města Kolína na rok 2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

578/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro HC Kolínští
Kozlové, s.r.o. na činnost klubu - muži A, muži B

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s HC Kolínští Kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387, Kolín V,
Brankovická 1289)
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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579/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro BC Kolín s.r.o. v
Kooperativa NBL na zajištění činnosti týmu mužů

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro BC Kolín s.r.o. ( IČ: 27929175, Kolín III., Grégrova 402) ve výši 3.700.000 Kč
na činnost týmu mužů z rozpočtu města Kolína na rok 2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

580/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro BC Kolín s.r.o. v
Kooperativa NBL na zajištění činnosti týmu mužů

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s BC Kolín s.r.o. (IČ: 27929175, Kolín III., Grégrova
402)
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 20.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

581/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro BASKETBALL CLUB
KOLÍN z.s. na činnost mládeže

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN z.s. (IČ: 42756201, Kolín IV., Želivského 805) ve
výši 800.000 Kč na činnost mládeže z rozpočtu města Kolína na rok 2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

582/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro BASKETBALL CLUB
KOLÍN z.s. na činnost mládeže

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s BASKETBALL CLUB KOLÍN z.s. (IČ: 42756201,
Kolín IV., Želivského 805)
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
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1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

583/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro SK Sparta Kolín,
z.s. na činnost klubu "A" mužstva

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro SK Sparta Kolín, z.s. (IČ: 00663808, Kolín V., Brankovická 1216) ve
výši 1.200.000 Kč na sportovní činnost "A" mužstva z rozpočtu města Kolína na rok 2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

584/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro SK Sparta Kolín,
z.s. na činnost klubu "A" mužstva

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s SK Sparta Kolín, z.s. (IČ: 00663808, Kolín V.,
Brankovická 1216).
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

585/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro SK Sparta Kolín,
z.s. na sportovní činnost mládežnické kategorie

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro SK Sparta Kolín, z.s. (IČ: 00663808, Kolín V., Brankovická 1216) ve
výši 1.200.000 Kč na sportovní činnost mládežnické kategorie z rozpočtu města Kolína na rok 2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

586/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro SK Sparta Kolín,
z.s. na sportovní činnost mládežnické kategorie
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s SK Sparta Kolín, z.s. (IČ: 00663808, Kolín V.,
Brankovická 1216)
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu

Odboru

školství,

kultury

a

sportu, zajistit

podepsání

veřejnoprávní

smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

587/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Štítarský SK, z.s.
na údržbu areálu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551, Kolín II., Družstevní 758) ve výši 320.000 Kč
na údržbu areálu z rozpočtu města Kolína na rok 2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

588/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Štítarský SK, z.s.
na údržbu areálu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551, Kolín II.,
Družstevní 758)
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

589/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Handball club
Kolín, z.s. na sportovní činnost klubu a pronájem hal

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489, Kolín V., Ovčárecká 312) ve
výši 250.000 Kč na sportovní činnost klubu a pronájem hal z rozpočtu města Kolína na rok 2020
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[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

590/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Handball club
Kolín, z.s. na sportovní činnost klubu a pronájem hal

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489, Kolín V.,
Ovčárecká 312)
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

591/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro SK Volejbal Kolín,
z.s. na sportovní činnost klubu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381, Kolín II., Šotnovská 148) ve výši 600
000 Kč na sportovní činnost klubu z rozpočtu města Kolína na rok 2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

592/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro SK Volejbal Kolín,
z.s. na sportovní činnost klubu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381, Kolín II.,
Šotnovská 148).
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 31.01.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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593/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro FBC Pitbulls Kolín,
z.s. na sportovní činnost klubu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro FBC Pitbulls Kolín, z.s. (IČ: 26536447, Kolín II., Dělnická 805) ve výši 450.000
Kč na sportovní činnost klubu z rozpočtu města Kolína na rok 2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

594/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro FBC Pitbulls Kolín,
z.s. na sportovní činnost klubu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s FBC Pitbulls Kolín, z.s. (IČ: 26536447, Kolín II.,
Dělnická 805)
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

595/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro LTC Kolín - Tenis
club na zajištění provozu areálu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro LTC Kolín - Tenis club (IČ: 14800594, Kolín V., Brankovická 1007) ve výši
100.000 Kč na zajištění provozu areálu z rozpočtu města Kolína na rok 2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

596/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro LTC Kolín - Tenis
club na zajištění provozu areálu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s LTC Kolín - Tenis club (IČ: 14800594, Kolín V.,
Brankovická 1007)
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
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1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

597/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro LTC Kolín - Tenis
club na rekonstrukci a výměnu azbestové střechy na letní budově

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro LTC Kolín - Tenis club (IČ: 14800594, Kolín V., Brankovická 1007) ve výši
150.000 Kč na rekonstrukci a výměnu azbestové střechy na letní budově z rozpočtu města Kolína na
rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

598/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro LTC Kolín - Tenis
club na rekonstrukci a výměnu azbestové střechy na letní budově

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s LTC Kolín - Tenis club (IČ: 14800594, Kolín V.,
Brankovická 1007)
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 31.01.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

599/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Orel Jednota Kolín
na dokončení opravy areálu OREL jednota Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Orel Jednota Kolín (IČ: 61883778, Kolín V., Brankovická 1040) ve výši 130.000
Kč na dokončení opravy budovy v majetku jednoty z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

600/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Orel Jednota Kolín
na dokončení opravy areálu OREL jednota Kolín
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Orel Jednota Kolín ( IČ: 61883778, Kolín V.,
Brankovická 1040)
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu

Odboru

školství,

kultury

a

sportu, zajistit

podepsání

veřejnoprávní

smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

601/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Tenisový klub PTA
Kolín, z.s. na sportovní činnost klubu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, z.s. ( IČ: 22878751, Kolín V., V Jezírkách 1530) ve
výši 100 000 Kč na sportovní činnost z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

602/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Tenisový klub PTA
Kolín, z.s. na sportovní činnost klubu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Tenisovým klubem PTA Kolín, z.s. (IČ: 22878751,
Kolín V., V Jezírkách 1530)
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 31.01.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

603/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Stáj Václav Kolín,
z.s. na rekonstrukci stájí - I. etapa - 2. část

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, z.s. (IČ: 14800471, Kolín IV., Královská cesta 340) ve
výši 125.000 Kč na rekonstrukci stájí - I. etapa - 2. část z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
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[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

604/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Stáj Václav Kolín,
z.s. na rekonstrukci stájí - I. etapa - 2. část

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Stáj Václav Kolín, z.s. (IČ: 14800471, Kolín IV.,
Královská cesta 340).
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

605/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Kolín na činnost oddílu sportovní gymnastiky

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ( IČ: 00472271, Kolín II., Kmochova 14) ve
výši 300 000 Kč na sportovní činnost oddílu sportovní gymnastiky z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

606/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Kolín na činnost oddílu sportovní gymnastiky

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s TJ Sokol Kolín ( IČ: 00472271, Kolín II.,
Kmochova 14)
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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607/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Kolín na provoz a údržbu sokolovny

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín (IČ: 00472271, Kolín II., Kmochova 14) ve
výši 200.000 Kč na provoz a údržbu sokolovny z rozpočtu města Kolína na rok 2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

608/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Kolín na provoz a údržbu sokolovny

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s TJ Sokol Kolín ( IČ: 00472271, Kolín II.,
Kmochova 14)
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

609/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Kolín - atletika na sportovní činnost

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843, Kolín V.,
Brankovická, atletický stadion) ve výši 1.400.000 Kč na sportovní činnost z rozpočtu města Kolína na
rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

610/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Kolín - atletika na sportovní činnost

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín - atletika (IČ:
75123843, Kolín V., Brankovická, atletický stadion).
II. Zastupitelstvo města ukládá
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1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

611/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Kolín - atletika na pořízení projektové dokumentace pro stavbu atletického tunelu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843, Kolín V,
Brankovická, atletický stadion) ve výši 400.000 Kč na pořízení projektové dokumentace pro stavbu
atletického tunelu z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

612/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Kolín - atletika na pořízení projektové dokumentace pro stavbu atletického tunelu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843, Kolín V,
Brankovická, atletický stadion).
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

613/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro TJ Sokol
Sendražice, z.s. na výměnu oken v kabinách a klubovně na fotbalovém hřišti v Sendražicích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810, Kolín, Sendražice, Ke Sportovištím
391) ve výši 120.000 Kč na výměnu oken v kabinách a klubovně na fotbalovém hřišti v Sendražicích
z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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614/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro TJ Sokol
Sendražice, z.s. na výměnu oken v kabinách a klubovně na fotbalovém hřišti v Sendražicích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810, Kolín,
Sendražice, Ke Sportovištím 391) .
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

615/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro pro TJ START
KOLÍN, z.s. na pronájem prostor

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro TJ START KOLÍN, z.s. ( IČ: 14800225, Kolín II, Mikoláše Alše 264) ve
výši 60.000 Kč na nájemné a sportovní činnost dětí a mládeže z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

616/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro pro TJ START
KOLÍN, z.s. na pronájem prostor

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s TJ START KOLÍN, z.s.( IČ: 14800225, Kolín II,
Mikoláše Alše 264).
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

617/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Z&S Apache Team,
z.s. na sportovní činnost oddílu
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848, Kolín IV., Třebízského 358) ve
výši 400.000 Kč na sportovní činnost oddílu z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

618/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Z&S Apache Team,
z.s. na sportovní činnost oddílu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848, Kolín IV.,
Třebízského 358).
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

619/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Z&S Apache Team,
z.s. na Velkou cenu města Kolína v cyklokrosu 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848, Kolín IV., Třebízského 358) ve
výši 150.000 Kč na Velkou cenu města Kolína v cyklokrosu 2020 z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

620/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Z&S Apache Team,
z.s. na Velkou cenu města Kolína v cyklokrosu 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848, Kolín IV.,
Třebízského 358).
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
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[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

621/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro FK Kolín, a.s. na
provoz a údržbu fotbalového areálu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro FK Kolín, a.s. ( IČ: 48950467, Kolín V., Brankovická 1216) ve výši 100.000 Kč
na sportovní činnost z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

622/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro FK Kolín, a.s. na
provoz a údržbu fotbalového areálu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s FK Kolín, a.s. ( IČ: 48950467, Kolín V.,
Brankovická 1216).
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

623/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Štítarský SK, z.s.
na vypracování projektové dokumentace, rekonstrukce/výstavby zázemí sportovního areálu ve
Štítarech

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Štítarský SK, z.s. ( IČ: 14800551, Kolín II., Družstevní 758) ve výši 270.000 Kč
na vypracování projektové dokumentace, rekonstrukce/výstavby zázemí sportovního areálu ve
Štítarech z rozpočtu města Kolína na rok 2020

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

624/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Štítarský SK, z.s.
na vypracování projektové dokumentace, rekonstrukce/výstavby zázemí sportovního areálu ve
Štítarech
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Štítarský SK, z.s., (IČ: 14800551, Kolín II.,
Družstevní 758).
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu

Odboru

školství,

kultury

a

sportu, zajistit

podepsání

veřejnoprávní

smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

625/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Kolín - atletika na 120 let kolínské atletiky a Mistrovství ČR družstev žactva

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843, Kolín V.,
Brankovická 979) ve výši 190.000 Kč na 120 let kolínské atletiky a Mistrovství ČR družstev žactva
z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

626/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Kolín - atletika na 120 let kolínské atletiky a Mistrovství ČR družstev žactva

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín - atletika (IČ:
75123843, Kolín V., Brankovická 979).
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

627/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Okresní radu
Asociace školních sportovních klubů České republiky Kolín, pobočný spolek na Školní sportovní
soutěže 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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poskytnutí dotace pro Okresní radu Asociace školních sportovních klubů České republiky Kolín, pobočný
spolek (IČ: 72091126, Kolín V., Brankovická, 979) ve výši 85.000 Kč na školní sportovní soutěže
z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

628/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Okresní radu
Asociace školních sportovních klubů České republiky Kolín, pobočný spolek na Školní sportovní
soutěže 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Okresní radou Asociace školních sportovních klubů
České republiky Kolín, pobočný spolek (IČ: 72091126, Kolín V., Brankovická, 979).
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

629/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro FBC Pitbulls Kolín, z.s. na florbalový turnaj
"Gothia Innebandy Cup 2020" Goteborg Švédsko

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro FBC Pitbulls Kolín, z.s., IČ 26536447, Dělnická 805, 280 02 Kolín II, na akci
"florbalový turnaj "Gothia Innebandy Cup 2020 Goteborg Švédsko" ve výši 40.000 Kč z rozpočtu města
Kolína na rok 2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

630/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro FBC Pitbulls Kolín, z.s. na florbalový turnaj
"Gothia Innebandy Cup 2020" Goteborg Švédsko

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s FBC Pitbulls Kolín, z.s., IČ 26536447, Dělnická 805, 280 02 Kolín II,
na akci "florbalový turnaj "Gothia Innebandy Cup 2020 Goteborg Švédsko".
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1.
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vedoucímu
Odboru
školství,
kultury
a
sportu, zajistit
podepsání
veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Kolína dne
27.01.2020.
Termín: 28.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

631/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro CrossDance Kolín,
z.s., na pronájem tréninkových prostor, startovné a licence na soutěžích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
neposkytnutí dotace pro CrossDance Kolín, z.s., (IČ: 22721711, Kolín II., V Zídkách 526) ve
výši 255.000 Kč na na pronájem tréninkových prostor, startovné a licence na soutěžích z rozpočtu
města Kolína na rok 2020.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva
města Kolína ze dne 27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

632/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro ArenA Kolín, z.s.,
na podporu sportovní činnosti

I. Zastupitelstvo města schvaluje
neposkytnutí dotace pro ArenA Kolín, z.s. (IČ: 4545052, Kolín II., Rimavské Soboty 923)
výši 150.000 Kč na podporu sportovní činnosti z rozpočtu města Kolína na rok 2020.

ve

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva
města Kolína ze dne 27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

633/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Sport Kolín, z.s., na
podporu sportovní činnosti

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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neposkytnutí dotace pro Sport Kolín, z.s., (IČ: 26540037, Kolín IV., Vávrova 814) ve výši 120.000 Kč
na podporu sportovní činnosti z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva
města Kolína ze dne 27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

634/10/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Stáj Václav Kolín,
z.s., na podporu jezdeckého sportu v Kolíně

I. Zastupitelstvo města schvaluje
neposkytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, z.s., (IČ: 14800471, Kolín IV., Královská cesta 340) ve
výši 1.500.000 Kč na podporu jezdeckého sportu v Kolíně z rozpočtu města Kolína na rok 2020.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva
města Kolína ze dne 27.01.2020.
Termín: 27.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

635/10/ZM/2020 Návrh na schválení OZV č. 01/2020 o místním poplatku ze psů

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2020 o místním poplatku ze psů, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit vyvěšení Obecně závazné vyhlášky města Kolína č. 01/2020 o místním poplatku ze psů na
úřední desce v zákonné lhůtě a zaslání Ministerstvu vnitra
Termín: 29.01.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

636/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 55 000,- Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí investiční dotace na pořízení investičního majetku - na částečnou výměnu lavic na
střídačkách a doplnění zvýšených podlah pro trenéry v areálu Zimního stadionu, společnosti Správa
městských sportovišť Kolín, a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve výši 55
000 Kč, OŘR 8301

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

637/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 55 000,- Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 00021/2020) se společností Správa městských sportovišť Kolín,
a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576. 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: 14.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

638/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 80 000,- 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 - výstavba zahradního domku pro
uskladnění kol pro výuku dětí v areálu Vodního světa, společnosti Správa městských sportovišť Kolín,
a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve výši 80 000 Kč, OŘR 8316

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

639/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 80 000,- Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 00036/2020) se společností Správa městských sportovišť Kolín,
a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576. 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: 14.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

640/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 90 000,- 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 myčky do restaurace a akvária v
areálu Vodního světa, společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s., se sídlem Masarykova 1041,
280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve výši 90 000 Kč, OŘR 8305
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

641/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 90 000,- Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 00025/2020) se společností Správa městských sportovišť Kolín,
a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576. 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: 14.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

642/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 100 000,- 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 zastínění ploch u venkovního
bazénu v areálu Vodního světa, společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s., se sídlem
Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve výši 100 000 Kč, OŘR 8306
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

643/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 100 000,- Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 00026/2020) se společností Správa městských sportovišť Kolín,
a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576. 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: 14.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

644/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 120 000,- 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 dvou skladovacích kontejnerů na
atletické náčiní, společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02
Kolín II, IČ 27946576, ve výši 120 000 Kč, OŘR 8304
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

645/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 120 000,- Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 00024/2020) se společností Správa městských sportovišť Kolín,
a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576. 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: 14.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 5, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

646/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 120 000,- 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 - na vybudování dvou skladovacích kójí pod
tribunou v areálu atletického stadionu, společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s., se sídlem
Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve výši 120 000 Kč, OŘR 8311
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[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

647/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 120 000,- Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 00031/2020) se společností Správa městských sportovišť Kolín,
a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576. 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: 14.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

648/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 160 000,- 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 - na projektovou dokumentaci na
rekonstrukci pokladen v areálu Vodního světa, společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s., se
sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve výši 160 000 Kč, OŘR 8307

[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

649/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 160 000,- Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 00027/2020) se společností Správa městských sportovišť Kolín,
a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576. 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: 14.02.2020
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[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

650/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 200 000,- 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 - realizace nových webových stránek
Vodního světa, společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02
Kolín II, IČ 27946576, ve výši 200 000 Kč, OŘR 8308

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

651/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 200 000,- Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 00028/2020) se společností Správa městských sportovišť Kolín,
a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576. 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: 14.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

652/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 320 000,- 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 a instalace nového herního prvku
v areálu Vodního světa - vzduchové trampolíny, společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s., se
sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve výši 320 000 Kč, OŘR 8303
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

653/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 320 000,- Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 00023/2020) se společností Správa městských sportovišť Kolín,
a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576. 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: 14.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

654/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 360 000,- 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 - vybudování okolního bezpečného
polyuretanového povrchu okolo trampolín v areálu Vodního světa, společnosti Správa městských
sportovišť Kolín, a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve výši 360 000 Kč,
OŘR 8312

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

655/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 360 000,- Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 00032/2020) se společností Správa městských sportovišť Kolín,
a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576. 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: 14.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

656/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 520 000,- Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Stránka 50 z 53

poskytnutí investiční dotace na pořízení investičního majetku - pořízení a instalace nového herního prvku
v areálu Vodního světa - mlhoviště, společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s., se sídlem
Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve výši 520 000 Kč, OŘR 8302

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

657/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 520 000,- Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 00022/2020) se společností Správa městských sportovišť Kolín,
a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576. 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: 14.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

658/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 1 000 000,- 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 - rekonstrukce nevyhovujícího odsavače par
s odtahem vzduchu mimo budovu v areálu Zimního stadionu, společnosti Správa městských sportovišť
Kolín, a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve výši 1 000 000 Kč, OŘR 8309

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

659/10/ZM/2020 Návrh na schválení investiční dotace ve výši 1 000 000,- Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy (ELS 00029/2020) se společností Správa městských sportovišť Kolín,
a.s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576. 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
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Termín: 14.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

660/10/ZM/2020 Návrh na schválení I. rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2020
I. rozpočtové opatření je nedílnou součástí zápisu z jednání Zastupitelstva města Kolína
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit zavedení I. rozpočtového opatření do rozpočtu města Kolína na rok 2020
Termín: 29.01.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

661/10/ZM/2020 Návrh volbu člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Kolína

I. Zastupitelstvo města volí
člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Kolína MUDr. Lukáše Wagenknechta ke dni
27.01.2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

662/10/ZM/2020 Návrh na delegování zástupce města Kolína na valnou hromadu společnosti
Energie AG Kolín a.s.

I. Zastupitelstvo města deleguje
starostu města Kolína Mgr. Michaela Kašpara na řádnou 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 03.02.2020
s programem a místem jednání dle pozvánky ze dne 18.12.2019.
V případě nepřítomnosti starosty města deleguje Zastupitelstvo města Kolína I. místostarostku
města Kolína Mgr. Ivetu Mikšíkovou.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

663/10/ZM/2020 Návrh na delegování zástupce města Kolína na valnou hromadu společnosti
Energie AG Kolín a.s.
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I. Zastupitelstvo města zmocňuje
starostu města Kolína Mgr. Michaela Kašpara, jako zástupce akcionáře ve 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, k úkonům v souladu s obsahem jednání
na řádné valné hromadě vymezené pozvánkou na tuto valnou hromadu konanou dne 03.02.2020
s programem a místem jednání dle pozvánky ze dne 18.12.2019.
V případě nepřítomnosti starosty města zmocňuje Zastupitelstvo města Kolína ve stejném rozsahu
I. místostarostku města Kolína Mgr. Ivetu Mikšíkovou.
[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

664/10/ZM/2020 Rekultivace pískovny Sandberg

I. Zastupitelstvo města přijímá
nesouhlasné veřejné stanovisko k projednávanému záměru "Sanace a rekultivace dobývacího
prostoru Kolín v k. ú. Kolín a v k. ú. Starý Kolín" ve znění předloženém společností KAMENOLOMY ČR
s.r.o. a k výsledku posouzení tohoto záměru Krajským úřadem Středočeského kraje ve smyslu závěru, že
tento záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude tedy posuzován dle zákona 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí) a deklaruje připravenost uplatnění všech práv a oprávněných
zájmů k prosazení zákonného postupu a zákonného rozhodnutí při aplikaci zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí v rámci posuzovaného záměru zahrnující i součinnost s právnickými osobami, jejichž
hlavní činností je ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, případně i podání podnětu pro
přezkumné řízení ve smyslu ustanovení § 94 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Michaelu Kašparovi
1.1. starostovi města Kolína, informovat o rozhodnutí Zastupitelstva města Kolína Krajský úřad
Středočeského kraje.
Termín: 14.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Mgr. Michael Kašpar
starosta

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka
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