P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 1 2. z as edá ní Z as tupi tel stv a m ěs ta Ko lín a
ko nané dne 25.05 .202 0

665/12/ZM/2020 Návrh na schválení návrhové komise

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrhovou komisi 12. zasedání Zastupitelstva města Kolína v následujícím složení:
1. Filip Šádek, zastupitel
2. PhDr. Tomáš Růžička, zastupitel
3. Ing. Václav Kmoch, zastupitel

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

666/12/ZM/2020 Návrh na schválení ověřovatelů zápisu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovatele zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva města Kolína:
1. Mgr. Pavlínu Havlíkovou, zastupitelku
2. Martina Hermana, zastupitele

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

667/12/ZM/2020 Návrh na schválení programu zasedání Zastupitelstva města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený program 12. 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.
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Návr h n a s chvál en í n ávrh ové komi se
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : Mgr . Š árka Ku ch ař ová
Sch vál i l :

3.

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 :

4.

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 u děl en í C eny měst a Ko l í na za r ok 20 1 9 pan u MU D r. Jos efu Havrán kovi
a Vl adi mír u S er bu so vi i n memor i am
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : In g. Gab ri el a Mal á, MBA
Sch vál i l : In g. Gab ri el a Malá, MBA

6.

Návr h n a p os kyt nu tí závaz néh o fi n an čn í h o pod íl u měst a Ko l ín a v r oce 2 02 0 n a
obn ovu výz dob y o mí t ek do mu Kar lo vo n ám. 9 0, Kol í n
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

7.

Návr h n a p os kyt nu tí závaz néh o fi n an čn í h o pod íl u měst a Ko l ín a v r oce 2 02 0 n a
doko nčen í o bn ovy s t řech y do mu Br an dl ova 17 , Kol í n
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
Návr h n a u zavř en í do datku č. 1 Veř ejn op rávn í s ml o uvy o po skytn u tí dot ace

8.

9.

mez i měs tem Kol í n a Říms kokato l icko u far no st í Ko l ín v r ámci Pr ogr amu
rege ner ace měs ts kých památkových r eze rvací a měst sk ých památ ko vých zó n n a
ro k 2 01 9
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
Návr h n a s chvál en í p ro jektu "Kmo ch ů v d ům" v u l ici Ku tn oh or ská 5 0, Kol í n a
pod ání žádo st i o d ot aci n a je ho r evi tal i zaci
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : Mgr . Bar bo ra Vedr al ová
Sch vál i l : Mgr. Pavl a Š i mečko vá

Návr h n a z ru š ení us n ese ní č. 5 3 4/ 10/ZM/ 20 2 0 a n ávr h n a sch válen í účas ti
měs ta Ko lí n a na el ektr on i cké au kci po zemků par c. č. 16 7/7 a 1 6 7/ 1 0 v k. ú.
Kol í n
1 0.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Ji tka Vacko vá
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš

Stránka 2 z 24

1 1. Návr h OZV č. 6/ 20 2 0, kter ou se měn í OZV č. 4/ 2 019 o mí s tn í m po pl atku z a
pro voz s yst ému sh r omažď ování , sb ěru , přep ravy, t ř íd ění , vyu ží ván í a
ods tr aň ován í komu nál n í ch od padů
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. Radka Š tu rmová
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš
Návr h n a p ro dej poz emků par c. č. 6 1 5/1 32 a 6 1 5/1 33 , oba v kat . ú z emí Kol í n z
vl as tn i ct ví měs ta Kol í n a d o vlas tn i ctví s po l ečn o st i PAMA K s . r . o.
1 2. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Ji ři n a M or co vá
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš
Návr h n a výkup p oze mků p arc. č. 1 61 9/1 6 , 1 6 19/ 7, 303 1/5 1 v k. ú . Ko l ín z
vl as tn i ct ví Če ských dr ah, a.s., do vl ast n ict ví měst a K ol í na
1 3. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Kl ára Vokř álo vá
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš
Návr h n a b ezú pl atn ý p řevo d poz emku par c. č. 5 4 7/ 6 v kat . ú z emí Ko lí n z
vl as tn i ct ví Če ské rep ub li ky, p ří s lu š no st h o spo dař i t s majetkem st átu nál ež í
Úř adu p ro z ast u pován í s tát u ve vě cech maj etkových do vl as tn i ctví měs ta Kol í n a
1 4.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Ji ři n a M or co vá
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš
Návr h n a b ezú pl atn ý p řevo d poz emku par c. č. 2 8 31/ 33 v kat. ú zemí Ko l í n z
vl as tn i ct ví Če ské rep ub li ky, p ří s lu š no st h o spo dař i t s majetkem st átu nál ež í
Úř adu p ro z ast u pován í s tát u ve vě cech maj etkových do vl as tn i ctví měs ta Kol í n a
1 5.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Ji ři n a M or co vá
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš
Návr h n a s chvál en í ú pl atn éh o př evod u majetku od sp ol ečn os ti Tr ei n ve st s .r.o .,
lo kali t a Ko l í n-Tří d vo rs ká
1 6. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Ji tka Vacko vá
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš
Návr h n a u zavř en í s ml o uvy o bu dou cí s ml ou vě o p rávu s tavby n a čás ti poz emku
parc. č. 3 9 0/ 19 v k. ú. Kol í n ve vl ast ni ctví měs ta Ko l ín a, z dů vo du výs tavby
spo rt ovn í mon t ovan é h al y
1 7.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : In g. Kar el Ch u dob a
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš
Návr h n a s chvál en í ú čast i měs ta Kol í n a n a el ektr on ické au kci poz emků par c. č.
st . 1 1 38/1 , parc. č. s t. 11 3 8/2 a par c. č. st . 1 1 65 v kat. ú zemí a o bci Ko l ín
1 8. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Mgr . Mar kéta Dr ah ot ová
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš
1 9.
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Návr h n a s chvál en í p os kyt nu tí do tace a s chvál en í veř ejn op rávn í s ml o uvy o
pos kyt n ut í do tace Ří ms kokato l i cké far no st i Ko l í n
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Jaro mír Skál a
Sch vál i l : In g. Mi ro sl av K áni n ský

2 0.

Návr h n a p os kyt nu tí do tace Říms ko kato li cké farn o st i Ko lí n
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Jaro mír Skál a
Sch vál i l : In g. Mi ro sl av K áni n ský

Návr h n a s chvál en í p os kyt nu tí do tace, ve řejn op rávn í s mlo u vy o po skytn u tí
dot ace, po skyt nu tí záp ůjčky a s ml o uvy o záp ůjčce Říms kokato l ické farn o st i
Kol í n
2 1.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Jaro mír Skál a
Sch vál i l : In g. Mi ro sl av K áni n ský
Návr h n a s chvál en í p os kyt nu tí do tace a s chvál en í veř ejn op rávn í s ml o uvy o
pos kyt n ut í do tace Ži dovs ké o bci v Pr aze
2 2. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Jaro mír Skál a
Sch vál i l : In g. Mi ro sl av K áni n ský
Návr h n a p os kyt nu tí do tace pr o Dět ský domo v s e š kolo u, st řed i sko vých o vn é
péče a z ákl adn í škol u , B ých o ry, n a akci "Pr ovoz p raco vi š tě ambu lan t ní h o
odd ěle ní St řed i ska vých ovn é p éče K ol í n" z r ozp očtu měst a Ko l í na n a r ok 20 2 0
2 3.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : L enka Bo rs ení ko vá
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r

2 4.

Návr h n a z mě nu účel u p os kyt nu t é d ot ace z r oz počt u měst a na r ok 2 0 2 0 pr o
LTC Ko lí n - te ni s cl u b - r eko n st ru kce a výměn a azb est ové st řech y n a l etn í
bud ově
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 změn y t er mí n u čer pán í a vyú čto vání dot ace dl e s mlo u vy č.
14 1 7/ 20 1 9 p ro B C K ol í n s .r .o.
2 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 tací n ad 5 0 0 0 0 Kč z ro zpo čtu měs ta v rámci
pro gr amo vé d ot ace "Pr og ram na po dpo ru spo rt ovn í či nno st i TJ a SK v úz emn í m
obvo du měs ta Kol í n a pr o r ok 20 2 0 "
2 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
2 7. Návr h n a s chvál en í u zavř en í do datků k veř ejn opr ávní m sml ou vám o po skyt nu tí
dot ace p ro S K a TJ
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Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. J it ka S kramu ská
Sch vál i l : Mgr. Pet r Kes ne r
Návr h n a p os kyt nu tí do tace z ro zp očtu mě st a pr o HC Ko l ín š tí ko zl o vé , s .r.o. navýše ní ro zpo čtu na "čin n os t kl ub u - A Týmu "
2 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
In for mati vní zp ráva o zr u šen í či změn ě t er mí n u ku lt u rn í ch a s po rt ovn í ch akcí v
rámci kor on avi ro vé p and emi e
2 9. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
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 OZV č. 0 4/ 20 2 0 o evi den ci t rval e oz načen ých ps ů a jeji ch
ch o vat el ů
3 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 n ei n ves ti čn í d otace ve výš i 6 007 00 0 ,- Kč pro Spr 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
3 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
Záp is y z jedn ání fi n ančn í ho výbo ru ze dn e 04 .0 3.2 0 20 a 2 0 .05 .2 02 0
Před kl ádá: I ng . Václ av Kmo ch
3 2.
Zp racoval : Mgr . Š árka Ku ch ař ová
Sch vál i l :
Návr h n a s chvál en í h os po dař ení měst a Ko l í na v r oce 2 01 9 a n a sch vál en í
Závěr ečné ho ú čtu mě st a Ko l ín a za ro k 2 0 1 9 včetn ě Zp rávy o výs l edku
přez kou mání ho sp odař en í měs ta Kol í n a z a r o k 2 01 9
3 3.
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 ú četn í z ávěrky mě st a Ko l ín a k 3 1. 1 2 . 2 0 19
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
3 4.
Zp racoval : In g. Pet r Vil l n er
Sch vál i l : In g. Petr Vi l l n er
Návr h n a s chvál en í I V. r oz počt ovéh o op atř ení r ozp očtu měst a n a ro k 2 0 20
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
3 5.
Zp racoval : In g. Pet r Vil l n er
Sch vál i l : In g. Petr Vi l l n er
3 6. Návr h n a d ele gován í z ást up ce měs ta Kol í n a n a jedn án í val né h ro mady
spo l ečno st i AVE Kol í n s .r.o .
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
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Zp racoval : Mgr . Ji ř i na Ho lu bo vá
Sch vál i l : PhD r. D agmar So u ku po vá
3 7.

3 8.

3 9.

4 0.

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

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

668/12/ZM/2020 Návrh na udělení Ceny města Kolína za rok 2019 panu MUDr. Josefu Havránkovi a
Vladimíru Serbusovi in memoriam

I. Zastupitelstvo města uděluje
Cenu města Kolína za rok 2019 panu MUDr. Josefu Havránkovi, bytem Havlíčkova 532, 280 02 Kolín, nar.
7.12.1951 v Kolíně
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

669/12/ZM/2020 Návrh na udělení Ceny města Kolína za rok 2019 panu MUDr. Josefu Havránkovi a
Vladimíru Serbusovi in memoriam

I. Zastupitelstvo města uděluje
Cenu města Kolína za rok 2019 Vladimíru Serbusovi in memoriam, 8.6.1948 Kolín - 7.9.2019 Kolín
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Gabriele Malé, MBA
1.1. připravit slavnostní předání obou ocenění
Termín: 30.10.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

670/12/ZM/2020 Návrh na poskytnutí závazného finančního podílu města Kolína v roce 2020 na
obnovu výzdoby omítek domu Karlovo nám. 90, Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
závazný finanční podíl města Kolína na obnovu štukové výzdoby omítek a domovního znaku "U zlatého
lva" na domu č. p. 90, Karlovo náměstí, rej. č. památky 23746/2-780 ve výši 83 314,- Kč poskytnutého v
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rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce
2020.

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Milaně Podnecké
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, zaslat Ministerstvu kultury pro vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón v roce 2020 kopii usnesení Zastupitelstva města Kolína o schválení
finančního podílu města Kolína na obnově kulturní památky dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 30.06.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

671/12/ZM/2020 Návrh na poskytnutí závazného finančního podílu města Kolína v roce 2020 na
dokončení obnovy střechy domu Brandlova 17, Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
závazný finanční podíl města Kolína na dokončení obnovy střechy a vnitřních prostor, včetně schodiště a
fasád na objektu Brandlova č.p. 17, rej. č. památky 16231/2-749 ve výši 81 000,- Kč poskytnutého v
rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce
2020.

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Milaně Podnecké
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, zaslat Ministerstvu kultury pro vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón v roce 2020 kopii usnesení Zastupitelstva města Kolína o schválení
finančního podílu města Kolína na obnově kulturní památky dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 30.06.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

672/12/ZM/2020 Návrh na uzavření dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi
městem Kolín a Římskokatolickou farností Kolín v rámci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína v rámci
Programu regenerace městské památkové rezervace Kolín pro rok 2019 mezi městem Kolín a
Římskokatolickou farností Kolín, Brandlova 25, Kolín, IČ: 46390839 kulturní památky rejst.č. ÚSKP
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19709/2-735, bez č.p., na akci "Stavební úpravy za účelem zlepšení vlhkostních poměrů - dle schválené
PD (dobudování odsoušecího kanálu u části zdiva západní a jižní strany včetně souvisejících prací) - 1.
etapa", který je nedílnou součástí tohoto návrhu,
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Milaně Podnecké
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, zajistit uzavření dodatku č. 1 Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína v rámci Programu regenerace městské
památkové rezervace Kolín pro rok 2019 mezi městem Kolín a Římskokatolickou farností.
Termín: 30.06.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

673/12/ZM/2020 Návrh na schválení projektu "Kmochův dům" v ulici Kutnohorská 50, Kolín a
podání žádosti o dotaci na jeho revitalizaci

I. Zastupitelstvo města schvaluje
a) obsah projektu regenerace území brownfieldu s názvem "Kmochův dům" v ulici Kutnohorská 50,
Kolín, jehož předmětem je rekonstrukce fasád, střechy a vnitřních prostor objektu, jejichž součástí jsou
úpravy stropních a podlahových konstrukcí, výměny vnitřních dveří, opravy omítek a technických
instalací,
b) podání žádosti o dotaci na revitalizaci objektu "Kmochův dům" v ulici Kutnohorská 50, Kolín z
programu Ministerstva pro místní rozvoj č. 117D082 - Podpora regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití,

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Barboře Vedralové
1.1. referentce

Odboru

dotací

a

veřejných

zakázek,

předložit

usnesení

o

schválení

tohoto návrhu Ministerstvu pro místní rozvoj jako povinnou přílohu k žádosti o dotaci.
Termín: 12.06.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

674/12/ZM/2020 Návrh na zrušení usnesení č. 534/10/ZM/2020 a návrh na schválení účasti města
Kolína na elektronické aukci pozemků parc. č. 167/7 a 167/10 v k. ú. Kolín

I. Zastupitelstvo města ruší
usnesení č. 534/10/ZM/2020 z 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína ze dne 27.01.2020, kterým
bylo schváleno:
vykoupit pozemky 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, která se skládá z ceny obvyklé + nákladů na
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znalečné, do vlastnictví města Kolína se sídlem Karlovo náměstí 78, Kolín I, IČ 00235440. Náklady
spojené s odkupem bude hradit kupující
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

675/12/ZM/2020 Návrh na zrušení usnesení č. 534/10/ZM/2020 a návrh na schválení účasti města
Kolína na elektronické aukci pozemků parc. č. 167/7 a 167/10 v k. ú. Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
účast

města

Kolína

na

elektronické

aukci pozemků parc. č. 167/7 o výměře 397 m2

zahrada, v katastrálním území Kolín a parc. č. 167/10, o výměře 3 m2 zahrada, v katastrálním
území Kolín, jejichž společná vyvolávací cena je 351.000 Kč s vratnou kaucí 10 % z vyvolávací ceny
s maximální výkupní částkou za oba pozemky ░░░░ ░ Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

676/12/ZM/2020 Návrh na zrušení usnesení č. 534/10/ZM/2020 a návrh na schválení účasti města
Kolína na elektronické aukci pozemků parc. č. 167/7 a 167/10 v k. ú. Kolín

I. Zastupitelstvo města pověřuje
účastí za město Kolín a zastupováním města Kolína vedoucího Odboru správy městského majetku Ing.
Jana Kokeše na elektronické aukci uvedené v bodě II tohoto návrhu
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, účastnit se elektronické aukce v souladu s
podmínkami schválenými v usnesení přijatém Zastupitelstvem města Kolína
Termín: 30.06.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

677/12/ZM/2020 Návrh OZV č. 6/2020, kterou se mění OZV č. 4/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020, kterou se mění OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1.
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vedoucímu Odboru správy městského majetku, zajistit vyvěšení Obecně závazné vyhlášky města
Kolína č. 6/2020 na úřední desku a v zákonné lhůtě zajistit její zaslání Ministerstvu vnitra
Termín: 30.06.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

678/12/ZM/2020 Návrh na prodej pozemků parc. č. 615/132 a 615/133, oba v kat. území Kolín z
vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti PAMAK s. r. o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemků parc. č. 615/132 orná půda o výměře 124 m2 a parc. č. 615/133 zahrada o výměře 305
2

m , oba v katastrálním území a obci Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti PAMAK
s.r.o., IČ 25779656, se sídlem Mikoláše Alše 470, Kolín II, a to za obvyklou kupní cenu 257.400 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 3, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

679/12/ZM/2020 Návrh na prodej pozemků parc. č. 615/132 a 615/133, oba v kat. území Kolín z
vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti PAMAK s. r. o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
2
kupní smlouvu ev. č. 522/2020 na prodej pozemků parc. č. 615/132 orná půda o výměře 124 m a parc.

č. 615/133 zahrada o výměře 305 m2, oba v katastrálním území a obci Kolín z vlastnictví města Kolína do
vlastnictví společnosti PAMAK s.r.o., IČ 25779656, se sídlem Mikoláše Alše 470, Kolín II, a to za
obvyklou kupní cenu 257.400 Kč, 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 předmětné kupní smlouvy dle
bodu II tohoto usnesení
Termín: 31.07.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

680/12/ZM/2020 Návrh na výkup pozemků parc. č. 1619/16, 1619/7, 3031/51 v k. ú. Kolín z
vlastnictví Českých drah, a.s., do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
výkup pozemků parc. č. 1619/16 ostatní plocha o výměře 815 m2, 1619/7 ostatní plocha o výměře 989
m2 a 3031/51 ostatní plocha o výměře 569 m2 v kat. území Kolín z vlastnictví Českých drah, a.s., IČ
70994226, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1-Nové Město, za celkovou kupní cenu ve
výši 1.200.000 Kč, navýšenou o režijní a administrativní náklady Českých drah související s převodem ve
výši 20.000 Kč, do vlastnictví města Kolína
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Usnesení bylo: PŘIJATO

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

681/12/ZM/2020 Návrh na výkup pozemků parc. č. 1619/16, 1619/7, 3031/51 v k. ú. Kolín z
vlastnictví Českých drah, a.s., do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
2
kupní smlouvu na výkup pozemků parc. č. 1619/16 ostatní plocha o výměře 815 m , 1619/7 ostatní

plocha o výměře 989 m2 a 3031/51 ostatní plocha o výměře 569 m2 v kat. území Kolín z
vlastnictví Českých drah, a.s., IČ 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1-Nové
Město, za celkovou kupní cenu ve výši 1.200.000 Kč, navýšenou o režijní a administrativní náklady
Českých drah související s převodem ve výši 20.000 Kč, do vlastnictví města Kolína, která je uvedena v
příloze jako nedílná součást tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné kupní smlouvy
Termín: 30.06.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

682/12/ZM/2020 Návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 547/6 v kat. území Kolín z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kolína

I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc. č. 547/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 454 m2 v
katastrálním území Kolín z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město, IČ 69797111, do vlastnictví města
Kolína
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku zajistit
bezúplatném převodu dle bodu I tohoto usnesení

uzavření

předmětné smlouvy

o

Termín: 31.07.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

683/12/ZM/2020 Návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 2831/33 v kat. území Kolín z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kolína
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc. č. 2831/33 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2 v
katastrálním území Kolín z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město, IČ 69797111, do vlastnictví města
Kolína
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku zajistit uzavření předmětné smlouvy o
bezúplatném převodu dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 31.07.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

684/12/ZM/2020 Návrh na schválení úplatného převodu majetku od společnosti Treinvest s.r.o.,
lokalita Kolín-Třídvorská

I. Zastupitelstvo města schvaluje
úplatný převod majetku - pozemek parc. č. 3621/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 143 m2,
část pozemku parc. č. 3614 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 310 m2, část pozemku
parc. č. 3615 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 310 m2, část pozemku parc. č. 3616
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 316 m2, část pozemku parc. č. 3617 ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře cca 316 m2 a část pozemku parc. č. 3620 ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře cca 2155 m2, vše v katastrálním území a obci Kolín, včetně staveb technické
infrastruktury (vodovod, kanalizace splašková a dešťová) za cenu 350 Kč/m2, a to včetně veřejného
osvětlení, do vlastnictví města Kolína z vlastnictví společnosti Treinvest s.r.o., sídlem Krupská 33/20,
Teplice, IČ 25403087, a zajistit od daného věřitele prohlášení o výmazu zástavního práva smluvního v
rozsahu ░░░░ Kč ve prospěch veřitele společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, zajistit vyrozumění dle rozhodnutí Zastupitelstva
města Kolína
Termín: 31.08.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

685/12/ZM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o právu stavby na části pozemku
parc. č. 390/19 v k. ú. Kolín ve vlastnictví města Kolína, z důvodu výstavby sportovní montované
haly

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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2

zřízení práva stavby na části pozemku parc. č. 390/19 o výměře cca 1030 m v katastrálním území a obci
Kolín ve vlastnictví města Kolína, kde povinným bude město Kolín a oprávněným spolek SK Volejbal
Kolín, z.s., IČ 26670381, se sídlem Šotnovská 148, 280 02 Kolín I, z důvodu výstavby sportovní
montované haly
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

686/12/ZM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o právu stavby na části pozemku
parc. č. 390/19 v k. ú. Kolín ve vlastnictví města Kolína, z důvodu výstavby sportovní montované
haly

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o právu stavby na pozemku parc. č. 390/19 v katastrálním území a
obci Kolín ve vlastnictví města Kolína, kde povinným bude město Kolín a oprávněným spolek SK Volejbal
Kolín, z.s., IČ 26670381, se sídlem Šotnovská 148, 280 02 Kolín II, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o právu
stavby dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 30.06.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

687/12/ZM/2020 Návrh na schválení účasti města Kolína na elektronické aukci pozemků parc. č. st.
1138/1, parc. č. st. 1138/2 a parc. č. st. 1165 v kat. území a obci Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
účast města Kolína na elektronické aukci pozemků parc. č. st. 1138/1 zastavěná plocha a nádvoří,
společný dvůr o výměře 182 m2, parc. č. st. 1138/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře
2
2
57 m a parc. č. st. 1165 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 284 m vše v katastrálním
území a obci Kolín, jejichž společná vyvolávací cena je 758.000 Kč (tj. pro všechny uvedené
2
pozemky 1.440,78 Kč/m ). Maximální výkupní cenu za všechny výše uvedené pozemky, za niž město
Kolín předmět aukce získá do svého vlastnictví, schvaluje ve výši ░░░░ ░░

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

688/12/ZM/2020 Návrh na schválení účasti města Kolína na elektronické aukci pozemků parc. č. st.
1138/1, parc. č. st. 1138/2 a parc. č. st. 1165 v kat. území a obci Kolín

I. Zastupitelstvo města pověřuje
účastí za město Kolín a zastupováním města Kolína vedoucího Odboru správy
majetku Ing. Jana Kokeše na elektronické aukci uvedené v bodě I tohoto návrhu

městského
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II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, účastnit se elektronické aukce v souladu s
podmínkami schválenými v usnesení přijatém Zastupitelstvem města Kolína
Termín: 30.04.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

689/12/ZM/2020 Návrh na schválení poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kolín, Brandlova 25, 280 02 Kolín I, IČ 46390839, na
pokračování celkové obnovy chrámu sv. Bartoloměje ve výši 200.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

690/12/ZM/2020 Návrh na schválení poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu č. 224/2020 o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kolín, Brandlova 25,
280 02 Kolín I, IČ 46390839, na pokračování celkové obnovy chrámu sv. Bartoloměje ve výši 200.000
Kč, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jaromíru Skálovi
1.1. zajistit uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti
Kolín
Termín: 25.06.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

691/12/ZM/2020 Návrh na schválení poskytnutí dotace, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, poskytnutí zápůjčky a smlouvy o zápůjčce Římskokatolické farnosti Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kolín, Brandlova 25, 280 02 Kolín I, IČ 46390839, na
revitalizaci parkánu v areálu chrámu sv. Bartoloměje ve výši 236.150 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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692/12/ZM/2020 Návrh na schválení poskytnutí dotace, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, poskytnutí zápůjčky a smlouvy o zápůjčce Římskokatolické farnosti Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu č. 453/2020 o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kolín, Brandlova 25,
280 02 Kolín I, IČ 46390839, na revitalizaci parkánu v areálu chrámu sv. Bartoloměje ve výši 236.150
Kč, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

693/12/ZM/2020 Návrh na schválení poskytnutí dotace, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, poskytnutí zápůjčky a smlouvy o zápůjčce Římskokatolické farnosti Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí zápůjčky Římskokatolické farnosti Kolín, Brandlova 25, 280 02 Kolín I, IČ 46390839, na
revitalizaci parkánu v areálu chrámu sv. Bartoloměje ve výši 638.888 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

694/12/ZM/2020 Návrh na schválení poskytnutí dotace, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, poskytnutí zápůjčky a smlouvy o zápůjčce Římskokatolické farnosti Kolín

I. Zastupitelstvo města schvaluje
smlouvu o zápůjčce č. 461/2020 Římskokatolické farnosti Kolín, Brandlova 25, 280 02 Kolín I, IČ
46390839, na revitalizaci parkánu v areálu chrámu sv. Bartoloměje ve výši 638.888 Kč, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jaromíru Skálovi
1.1. zajistit uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o zápůjčce
Termín: 25.06.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

695/12/ZM/2020 Návrh na schválení poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace Židovské obci v Praze

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace Židovské obci v Praze, Maiselova 250/18, 110 00 Praha 1-Josefov, IČ 00445258, na
obnovu náhrobků na novém židovském hřbitově ve výši 80.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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696/12/ZM/2020 Návrh na schválení poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace Židovské obci v Praze

I. Zastupitelstvo města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu č. 225/2020 o poskytnutí dotace Židovské obci v Praze, Maiselova 250/18, 110 00
Praha 1-Josefov, IČ 00445258, na obnovu náhrobků na novém židovském hřbitově ve výši 80.000
Kč, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Jaromíru Skálovi
1.1. zajistit uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Židovské obci v Praze
Termín: 15.07.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

697/12/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro Dětský domov se školou, středisko výchovné
péče a základní školu, Býchory, na akci "Provoz pracoviště ambulantního oddělení Střediska
výchovné péče Kolín" z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní školu,
Býchory, IČO 48665771, se sídlem Býchory 152, 280 02 Kolín, na akci "Provoz pracoviště ambulantního
oddělení Střediska výchovné péče Kolín" 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

698/12/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace pro Dětský domov se školou, středisko výchovné
péče a základní školu, Býchory, na akci "Provoz pracoviště ambulantního oddělení Střediska
výchovné péče Kolín" z rozpočtu města Kolína na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč pro Dětský domov se školou,
středisko výchovné péče a základní školu, Býchory, IČO 48665771, Býchory 152, 280 02 Kolín.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy a
poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města dne 27.01.2020
usnesením č. 541/10/ZM/2020.
Termín: 25.06.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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699/12/ZM/2020 Návrh na změnu účelu poskytnuté dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro LTC
Kolín - tenis club - rekonstrukce a výměna azbestové střechy na letní budově

I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu účelu dotace pro LTC Kolín - tenis club ( IČ: 14800594, se sídlem Brankovická 1007, 280
02 Kolín V) na vybudování oplocení areálu LTC Kolín - tenis club" ve výši 150 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

700/12/ZM/2020 Návrh na změnu účelu poskytnuté dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro LTC
Kolín - tenis club - rekonstrukce a výměna 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) ve výši 150 000 Kč.
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 usnesením č. 541/10/ZM/2020
Termín: 26.06.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

701/12/ZM/2020 Návrh na poskytnutí změny termínu čerpání a vyúčtování dotace dle smlouvy č.
1417/2019 pro BC Kolín s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
na žádost BC Kolín s.r.o. ( IČ: 27929175, se sídlem Grégrova 402, 280 02 Kolín III) prodloužení termínu
čerpání a vyúčtování dotace dle smlouvy č. 1417/2019 - "Navýšení kapacity hlediště pro utkání
Kooperativa NBL" do 21.10.2020.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

702/12/ZM/2020 Návrh na poskytnutí změny termínu čerpání a vyúčtování dotace dle smlouvy č.
1417/2019 pro BC Kolín s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě, jehož předmětem je změna termínu čerpání a vyúčtování
dotace dle smlouvy č. 1417/2019.
II. Zastupitelstvo města ukládá
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1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, zajistit podepsání dodatku č.1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 27.01.2020
usnesením č. 542/10/ZM/2020.
Termín: 26.06.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

703/12/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotací nad 50 000 Kč z rozpočtu města v rámci programové
dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok
2020"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotací na sportovní činnost sportovním klubům na základě vyhodnocených dotazníků za 2.
pololetí 2019 Komisí tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní
činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2020", OŘR 4790:
1. TJ AGRO Kolín z.s. (IČ: 18620183, se sídlem Třídvorská 393, Kolín V, 280 02 Kolín) ve výši 153
290 Kč.
2. BASKETBALL CLUB KOLÍN z.s. (IČ: 42756201, se sídlem Želivského 805, Kolín IV, 280 02 Kolín) ve
výši 72 074 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 872 074 Kč.
3. ArenA Kolín, z.s. (IČ: 04545052, se sídlem Rimavské Soboty 923, Kolín II, 280 02 Kolín) ve výši
104 865 Kč.
4. SK Sparta Kolín,z.s. - mládež (IČ: 00663808 , se sídlem Brankovická 1216, Kolín V, 280 02 Kolín)
ve výši 36 175 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 1 236 175 Kč.
5. SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381, se sídlem Šotnovská 148, Kolín II, 280 02 Kolín) ve výši 127
611 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 727 611 Kč.
6. Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489, se sídlem Ovčárecká 312, Kolín V, 280 02 Kolín) ve výši 78
224 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 328 224 Kč.
7. Klub kolínských turistů, z.s. (IČ:67676201, se sídlem Politických vězňů 94, Kolín III, 280 02 Kolín )
ve výši 65 643 Kč.
8. LTC Kolín-Tenis club (IČ:14800594, se sídlem Brankovická 1007, Kolín V, 280 02 Kolín ) ve výši 150
398 Kč.
9. SC Kolín, z.s. - mládež (IČ: 00406716, se sídlem Brankovická 1289, Kolín V, 280 02 Kolín) ve výši
55 020 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 3 810 020 Kč.
10. Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848, se sídlem Třebízského 358, Kolín IV, 280 02 Kolín) ve výši
44 064 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 444 064 Kč.
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11. Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843, se sídlem Kolín, Brankovická, atletický
stadion) ve výši 138 741 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 1
538 741 Kč.
12. Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČ: 00472271, se sídlem Kmochova 14, Kolín II, 280 02 Kolín)
ve výši 403 828 Kč.
13. CrossDance Kolín, z.s. (IČ: 22721711, se sídlem V Zídkách 526, Kolín II, 280 02 Kolín) ve výši
78 337 Kč.
14. TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810, se sídlem Ke Sportovištím 391, Sendražice, 280 02 Kolín)
ve výši 94 594 Kč.
15. Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: 14801671, se sídlem Bezručova 866, Kolín II, 280 02
Kolín) ve výši 204 874 Kč.
16. ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: 48664812, se sídlem Václavská 4, Kolín III, 280
02 Kolín) ve výši 62 012 Kč.
17. TJ START KOLÍN, z.s. (IČ: 14800225, se sídlem Mikoláše Alše 264, Kolín II, 280 02 Kolín) ve výši
57 251 Kč.
18. Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551, se sídlem Družstevní 758, Kolín II, 280 02 Kolín) ve výši 84 231
Kč.
19. Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471, se sídlem Královská cesta 340, Kolín IV, 280 02 Kolín) ve
výši 123 855 Kč.
20. FBC Pitbulls Kolín, z.s. (IČ: 26536447, se sídlem Dělnická 805, Kolín II, 280 02 Kolín) ve výši
42 905 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 492 905 Kč.
21. Aeroklub Kolín z.s. (IČ: 46391215, se sídlem Pašinka 148, letiště, 280 02 Kolín) ve výši
111 504 Kč.
22. Dance Club Inferno z.s. (IČ: 22675051, se sídlem Zámecká 109, Kolín I, 280 02 Kolín) ve výši
140 073 Kč.
23. TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s. (IČ: 22692444, se sídlem Třídvorská 1055,
Kolín V, 280 02 Kolín) ve výši 105 647 Kč.
24. Tenisový klub PTA Kolín, z.s. (IČ: 22878751, se sídlem V Jezírkách 1530, Kolín V, 280 02 Kolín)
ve výši 61 262 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 161 262 Kč.
25. SRTG Kolín, z.s. ( IČ: 04680952, se sídlem U Borků 680, Kolín V, 280 02 Kolín) ve výši 59 045 Kč.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO
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704/12/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotací nad 50 000 Kč z rozpočtu města v rámci programové
dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok
2020"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Uzavření veřejnoprávních smluv a dodatků veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací pro výše uvedené
sportovní kluby / spolky.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávních smluv a dodatků
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorů schválených Zastupitelstvem města dne
27.01.2020 usnesením č. 541/10/ZM/2020 a usnesením č. 542/10/ZM/2020.
Termín: 26.06.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

705/12/ZM/2020 Návrh na schválení uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí
dotace pro SK a TJ

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám, které budou upravovat možnost čerpání splátek dotace
do konce letošního roku 2020 a s termínem vyúčtování dotace do 31.1.2021 pro SK a TJ:
1. SC Kolín, z.s. - mládež (IČ: 00406716, se sídlem Brankovická 1289, Kolín V, 280 02 ), VPS č.
226/2020
2. SC Kolín, z.s. - muži (IČ: 00406716, se sídlem Brankovická 1289, Kolín V, 280 02 ), VPS č.
209/2020
3. HC Kolínští Kozlové, s.r.o. - muži (IČ: 27087387, se sídlem Brankovická 1289, Kolín V, 280 02),
VPS č. 227/2020
4. SK Sparta Kolín, z.s. - mládež (IČ: 00663808, se sídlem Brankovická 1216, Kolín V, 280 02), VPS
č. 203/2020
5. SK Sparta Kolín, z.s. - muži (IČ: 00663808, se sídlem Brankovická 1216, Kolín V, 280 02), VPS č.
202/2020
6. BC Kolín s.r.o. - muži (IČ: 27929175, se sídlem Grégrova 402, Kolín III, 280 02), VPS č. 111/2020
7. BASKETBALL CLUB KOLÍN z.s. - mládež (IČ: 42756201, se sídlem Želivského 805, Kolín IV, 280
02), VPS 110/2020
8. Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843, se sídlem Brankovická 979, Kolín V, 280
02), VPS 235/2020
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II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatků veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotací dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 27.01.2020 usnesením č.
542/10/ZM/2020.
Termín: 26.06.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

706/12/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města pro HC Kolínští kozlové, s.r.o. navýšení rozpočtu na "činnost klubu - A Týmu"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace pro HC Kolínští kozlové,s.r.o., IČ 27087387, se sídlem Brankovická 1289, 280 00
Kolín V, na "Činnost klubu - A týmu" ve výši 1.500.000 Kč. Původní částka 1.100.000 Kč bude
navýšena na 2.600.000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

707/12/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města pro HC Kolínští kozlové, s.r.o. navýšení rozpočtu na "činnost klubu - A Týmu"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě, evidenční číslo 227/2020, pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, zajistit podepsání dodatku č.2 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne 27.01.2020,
usnesením č. 542/10/ZM/2020.
Termín: 26.06.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

708/12/ZM/2020 Návrh na schválení OZV č. 04/2020 o evidenci trvale označených psů a jejich
chovatelů

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 04/2020 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Zastupitelstvo města ukládá
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1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit vyvěšení Obecně závazné vyhlášky města Kolína č. 04/2020 o evidenci trvale označených
psů a jejich chovatelů na úřední desce v zákonné lhůtě a zaslání Ministerstvu vnitra
Termín: 18.03.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

709/12/ZM/2020 Návrh na schválení dotace ve výši 6 007 000,- Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace na rok 2020 společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a. s., se sídlem
Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve výši 6 007 000,- Kč (OŘR 4741)
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

710/12/ZM/2020 Návrh na schválení dotace ve výši 6 007 000,- Kč pro Správu městských
sportovišť Kolín, a.s. a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.
s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576. Veřejnoprávní smlouva je uvedena v
příloze č. 2.
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy
Termín: 29.05.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

711/12/ZM/2020 Návrh na schválení hospodaření města Kolína v roce 2019 a na schválení
Závěrečného účtu města Kolína za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města Kolína za rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
celoroční hospodaření města Kolína v roce 2019 a Závěrečný účet města Kolína za rok 2019 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kolína za rok 2019, vydané firmou ATLAS AUDIT
s.r.o., se sídlem K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice, IČ: 25652320, dne 06.04.2020, bez výhrad
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

712/12/ZM/2020 Návrh na schválení účetní závěrky města Kolína k 31. 12. 2019
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I. Zastupitelstvo města schvaluje
účetní závěrku města Kolína sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

713/12/ZM/2020 Návrh na schválení IV. rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje
IV. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2020, včetně Dodatku č. 1
IV. rozpočtové opatření, včetně Dodatku č. 1 je nedílnou součástí zápisu z jednání Zastupitelstva města
Kolína
II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit zavedení IV. rozpočtového opatření, včetně Dodatku č. 1 do rozpočtu města Kolína na rok
2020
Termín: 27.05.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

714/12/ZM/2020 Návrh na delegování zástupce města Kolína na jednání valné hromady
společnosti AVE Kolín s.r.o.

I. Zastupitelstvo města deleguje
starostu města Kolína Mgr. Michaela Kašpara na valnou hromadu společnosti AVE Kolín s. r.
o., se sídlem Kolín V, Třídvorská 1501, PSČ 280 02, IČ 25148117, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627, uskutečněnou dne 29.06.2020. V případě
nepřítomnosti starosty města deleguje Zastupitelstvo města Kolína I. místostarostku města
Kolína Mgr. Ivetu Mikšíkovou.
[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

715/12/ZM/2020 Návrh na delegování zástupce města Kolína na jednání valné hromady
společnosti AVE Kolín s.r.o.

I. Zastupitelstvo města zmocňuje
starostu města Kolína Mgr. Michaela Kašpara ke všem úkonům, ke kterým je město Kolín
jako majitel 10% obchodního podílu společnosti AVE Kolín s. r. o., se sídlem Kolín V,
Třídvorská 1501, PSČ 280 02, IČ 25148117, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 53627, oprávněno na valné hromadě uskutečněné dne 29.06.2020. V případě
nepřítomnosti starosty města zmocňuje Zastupitelstvo města Kolína I. místostarostku města
Kolína Mgr. Ivetu Mikšíkovou.
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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Mgr. Michael Kašpar
starosta

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka
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