P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 85. s c hůz e R ady m ěs ta Kol ína
ko naná dne 14.12 .202 0

3225/85/RM/2020 Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína

I. Rada města schvaluje
předložený program 85. schůze Rady města Kolína v následujícím znění:

1.

2.

Zah ájen í a o věř en í z ápi su z min u l é s chů z e Rady měst a K ol í na
Návr h n a s chvál en í p ro gramu j edn ání Rady měs ta Ko lí n a
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Mgr . Ji ř i na Ho lu bo vá
Sch vál i l : Mgr. I ve ta Mi kš í ková

3.

Návr h n a u zavř en í Př í kaz n í s ml o uvy na výko n o právn ěn í a po vi n n os tí Pověř ence
pro o chr an u o so bn ích údaj ů.
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : Mgr . I ng . Š árka Jel í n ko vá
Sch vál i l : PhD r. D agmar So u ku po vá

4.

Návr h n a s chvál en í ž ádos tí o po vol en í z vl áš tn í ho už íván í mí s tn í komu n ikace zř íz en í vyhr azen éh o par kován í, pr od lo u žen í p lat no s ti s távají cí h o
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : In g. Bc. F r ant i šek Pos pí š i l
Sch vál i l : In g. Bc. F r ant i šek Pos pí š il
Návr h n a s chvál en í S mlo u vy o výko n u fu nkce od bor n ého l es n íh o h os po dář e p ro

5.

les y ve vl ast ni ctví měst a Ko l í na
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

6.

Návr h n a p os kyt nu tí fi n ančn í ch pr os tř edků z Rady měst a K ol í na
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Mon i ka Kr ou po vá D i S.
Sch vál i l : Mgr. Pet r Mach

7.

Návr h n a u děl en í mi moř ádn ých odměn řed it el ům ško l z ři zo vaných měs tem Kol í n
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Mgr . Pet r Kes n er
Sch vál i l : Mgr. I ve ta Mi kš í ková
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8.

9.

Návr h n a s chvál en í r oz počt ovéh o op atř ení r ozp očtů mateř ských a zákl adn í ch
škol zř i zo van ých měst em K ol í n n a r ok 2 02 0
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Mgr . Pet r Kes n er
Sch vál i l : Mgr. I ve ta Mi kš í ková
Návr h n a s chvál en í p odán í ž ádo st i o do taci a i n vest i čn í h o záměr u n a akci
"Ren o vace po mn í ku o bětí II . svět ové vál ky K ol í n"
Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : Bc. K lár a Raku šan o vá
Sch vál i l : Mgr. Pavl a Š i mečko vá

Návr h n a u zavř en í do datku č. 1 ke s ml o uvě o dí l o č. 1 0 24/ 20 2 0 n a akci
"Zh ot oven í a do dávka u n i for em pr o Měs ts kou hu dbu F ran ti š ka Kmoch a Kol í n"
1 0. Před kl ádá: Mgr . Mich ael Kašp ar
Zp racoval : Bc. K lár a Raku šan o vá
Sch vál i l : Mgr. Pavl a Š i mečko vá
Návr h n a s chvál en í n ájemn í s ml o uvy č. 1 26 9/2 0 20 v r ámci i nves ti čn í akce
"Reko ns tr u kce mos tku p řes Pol eps ký p oto k"
1 1. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Ivet a Lu ťh ová
Sch vál i l : In g. Mi ro sl av K áni n ský
Návr h n a o sl o ve ní fi rem pr o zh ot oven í veř ejn é z akázky mal éh o ro zs ah u n a
st aveb ní pr áce s náz ve m "Rekon st ru kce kan al i zace, zpevn ěn ých pl och a
veř ejn éh o os větl en í v u l. Lip ans ká, Ko l í n"
1 2.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Radka Váň ová
Sch vál i l : In g. Mi ro sl av K áni n ský

1 3.

Návr h n a o sl o ve ní fi rem pr o zh ot oven í veř ejn é z akázky mal éh o ro zs ah u n a
sl u žby s n ázvem "Zpr acován í pr o jekto vé do kumen tace n a r ekon st r ukci u l .
Král o vs ká ces ta od čp. 2 86 - 4 0 9, Ko lí n "
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Radka Váň ová
Sch vál i l : In g. Mi ro sl av K áni n ský

Návr h n a o sl o ve ní fi rem pr o zh ot oven í veř ejn é z akázky mal éh o ro zs ah u n a
sl u žby s n ázvem "Zpr acován í pr o jekto vé do kumen tace n a r ekon st r ukci u l .
Kol í ns ká, S en dr aži ce, I I . výzva"
1 4.
Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Ivet a Lu ťh ová
Sch vál i l : In g. Mi ro sl av K áni n ský
Ex po zi ce v ar eál u kos tel a sv. Bar tol o mě je v Ko lí n ě - KLU CIves po l ek s .r.o. zápo čet poh l edávek
1 5. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Václ av Hor ák
Sch vál i l : In g. Mi ro sl av K áni n ský
1 6. Návr h n a u vol n ěn í pen ěž ní ch p ro st řed ků z ji st ot ní h o ú čtu p ro s po le čn o st
GEOS AN G ROUP a.s.
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Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. Mar kéta D ivi š ová
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš
Návr h n a s chvál en í u h raz ení kup ní ceny za pr od ej p odí l u s taveb ní h o po zemku
pod byt ovým do mem vl ast ní ko vi byto vé j edn ot ky v 1 5 p ravi del n ých mě sí ční ch
spl át kách
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 D oh od y o u kon čen í s ml u vní h o vzt ahu se s pol ečn os tí FI RAS T
s.r .o .
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
Návr h n a u zavř en í do datku č. 1 p ro z ho to vení pas po rt u pl och pod lé hají cí p l atbě
za odvádě ní sr ážko vých vo d
1 9. 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 s chvál en í ž ádos ti o pr omi n ut í po pl atku za man i pu l aci s voz i dl em p ři
bl okovém či š těn í
2 0. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. Mar kéta D ivi š ová
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš
Návr h n a s chvál en í ž ádos ti o pr omi n ut í po pl atku za man i pu l aci s voz i dl em p ři
bl okovém či š těn í
2 1. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. Mar kéta D ivi š ová
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš
Návr h n a s chvál en í ž ádos ti o pr omi n ut í po pl atku za man i pu l aci s voz i dl em p ři
bl okovém či š těn í
2 2. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Bc. Mar kéta D ivi š ová
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš
In for mati vní zp ráva o n ávr h u majetko pr ávn í ho řeš en í po zemků v l okal it ě
San dber g
2 3. Před kl ádá: Mgr . Ivet a Mi kší ko vá
Zp racoval : Ji ři n a M or co vá
Sch vál i l : In g. Jan Ko keš
Žád os t o vyd ání do datku k Řádu veř ejn éh o po hř ebi š tě mě st a Ko l ín
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
2 4.
Zp racoval : Bc. J ana F offo vá MB A
Sch vál i l : In g. Jos ef Mi ch al čí k
2 5.
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Návr h n a z ru š ení část i u sn es en í a vyř azen í žádo st i o n ájem bytu ze sez n amu
žadat el ů o n ájem b yt u
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Al ice Š auer o vá
Sch vál i l : In g. Jos ef Mi ch al čí k
Návr h n a z ru š ení část í u sn es en í a vyř azen í žádo st i o n ájem bytu ze sez n amu
žadat el ů o n ájem b yt u
2 6. Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Al ice Š auer o vá
Sch vál i l : In g. Jos ef Mi ch al čí k
Návr h n a z aevid ován í ž ádos tí o n ájem b yt u a žádo s ti o náje m ji n ého b ytu d o
sez namu ž adat elů o n ájem b yt u
2 7. Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Al ice Š auer o vá
Sch vál i l : In g. Jos ef Mi ch al čí k
Návr h n a u zavř en í n ájemní sml ou vy n a do bu u rči to u 1 ro ku s mož no st í
pro dl ou že ní (veř ejn ý záj em)
2 8. Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Al ice Š auer o vá
Sch vál i l : In g. Jos ef Mi ch al čí k
Návr h n a u zavř en í n ájemní ch s ml uv na do bu u r či t ou 1 r oku s mo žn os tí
pro dl ou že ní
2 9. Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Al ice Š auer o vá
Sch vál i l : In g. Jos ef Mi ch al čí k
Návr h n a o pět ovn é u zavř en í n ájemní ch s ml uv na do časn ě uvo ln ěn é byty
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
3 0.
Zp racoval : Al ice Š auer o vá
Sch vál i l : In g. Jos ef Mi ch al čí k
Návr h n a p ro dl ou žen í n ájemn í ch sml u v
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
3 1.
Zp racoval : Šár ka S ch eder ová
Sch vál i l : In g. Jos ef Mi ch al čí k
Návr h n a p ro dl ou žen í n ájemn í ch sml u v s e z aměst nan ci TPC A
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
3 2.
Zp racoval : Radka Ro si cká
Sch vál i l : In g. Jos ef Mi ch al čí k
Žád os t o do čas n é s n í žen í n ájemn ého za pro st or sl o už ící k po dn i kání me zi
měs tem Kol í n a Ren ém Rakem, I Č 69 3 8 07 0 8, N a Tř ešň o vce 1 00 4 , K ol í n I I a
Mgr. Pet rem Davi dem, IČ 4 58 6 3 18 1 , H or ni cké n ám. 8 0 , P ří br am
3 3.
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Eva Ji r ou to vá
Sch vál i l : In g. Jos ef Mi ch al čí k
3 4.
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Žád os t o do čas n é s n í žen í n ájemn ého za pro st or y s l ou ží cí k po dn i kán í mez i
měs tem Kol í n a s pol ečn os tí F ash i on MA M 1 8 s .r.o ., I Č: 07 5 8 49 6 2 s e s í dl em
Týn i št ě 4 5 , 2 8 4 0 1 Mal eš ov
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Eva Ji r ou to vá
Sch vál i l : In g. Jos ef Mi ch al čí k

3 5.

Návr h n a o sl o ve ní fi rem pr o zh ot oven í veř ejn é z akázky mal éh o ro zs ah u n a
st aveb ní pr áce s náz ve m "Pr ovi zo rn í z aji št ěn í ob jektu č.p . 1 2 5 v u l . N a
Hrad bách, Ko lí n "
Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Ji ří Šu s tr
Sch vál i l : In g. Jos ef Mi ch al čí k

Návr h n a vyvěšen í záměru n a pr on ájem pr os to ru sl ou ž ící h o k p odn i kání v do mě
č.p. 2 1, u l. Ku tn oh o rs ká, Ko l ín IV, o výměř e 14 2 ,24 m2
3 6. Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Eva Ji r ou to vá
Sch vál i l : In g. Jos ef Mi ch al čí k
Návr h n a vyvěšen í záměru n a pr od ej byto vé jed no tky č. 6 81/ 4 v d omě č. p.
68 1 , U Bor ků, Ko lí n , f or mo u do br ovol n é dr ažby
3 7. Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Bc. P etr a Kr ás ná
Sch vál i l : In g. Jos ef Mi ch al čí k
Návr h n a vyvěšen í záměru n a pr on ájem pr os to ru sl ou ž ící h o k p odn i kání v
pří z emí č. p . 9/B, u l. Ko uř i ms ká, Ko l í n I , o výměře 2 19 ,5 1 m2
3 8. Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Eva Ji r ou to vá
Sch vál i l : In g. Jos ef Mi ch al čí k
Návr h n a vyvěšen í záměru n a pr on ájem pr os to ru sl ou ž ící h o k p odn i kání , ul .
Bran kovi cká b ez č.p ./č.e., Ko l ín V, o výměře 1 78 ,5 5 m2
3 9. Před kl ádá: Mi ch al N ajbr t
Zp racoval : Eva Ji r ou to vá
Sch vál i l : In g. Jos ef Mi ch al čí k
Návr h n a s chvál en í D odat ku č. 1 1 ke s ml o uvě čí sl o S WR/ 05/ 15 9 z e dn e
28 .0 7.2 0 05
4 0. Před kl ádá: Ph D r. Dagmar S ou ku pová
Zp racoval : Mgr . Š árka Ku ch ař ová
Sch vál i l : PhD r. D agmar So u ku po vá
4 1. Závěr
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3226/85/RM/2020 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy na výkon oprávnění a povinností Pověřence
pro ochranu osobních údajů.
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I. Rada města schvaluje
udělení výjimky ze Směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu
města, ze dne 17.8.2015, v platném znění, pro uzavření Příkazní smlouvy na výkon oprávnění a
povinností Pověřence pro ochranu osobních údajů mezi městem Kolín, IČ: 00235440, se sídlem: Karlovo
náměstí 78, 280 12 Kolín I a firmou Equica, a.s., IČ: 26490951, se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00
Praha 9 - Vysočany.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3227/85/RM/2020 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy na výkon oprávnění a povinností Pověřence
pro ochranu osobních údajů.

I. Rada města schvaluje
uzavření Příkazní smlouvy na výkon oprávnění a povinností Pověřence pro ochranu osobních údajů mezi
městem Kolín, IČ: 00235440, se sídlem: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I a firmou Equica, a.s., IČ:
26490951, se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany, na dobu určitou, po dobu jednoho
roku ode dne účinnosti smlouvy, tj. od 1.2.2021.

II. Rada města ukládá
1. Petře Budíkové
1.1. kontrolorce, zajistit uzavření předmětné smlouvy za město Kolín
Termín: 31.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3228/85/RM/2020 Návrh na schválení žádostí o povolení zvláštního užívání místní komunikace zřízení vyhrazeného parkování, prodloužení platnosti stávajícího

I. Rada města schvaluje
v souladu se zněním § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se
provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších právních předpisů) , a
dále dle § 25 odst. 6, písm. c) bodu 4 výše uvedeného zákona, z pozice vlastníka místních komunikací
žádost o vydání povolení zvláštního užívání místních komunikací (vyhrazené parkování) pro žadatele dle
uvedeného seznamu s účinností na dva roky od data vydání povolení:
a)░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
b)░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
c)░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
d)░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
e) ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
f) ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
g) Česká spořitelna a.s., sídlo společnosti Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ:45244782.
h) Československá obchodní banka a.s., sídlo společnosti Radlická 333/150, Praha 5, IČ:00001350.
ch) Nghia Le Xuan, místo podnikání Lipanská 333, Kolín III, IČ:61006084.
i) Mgr. Pavel Kárník, kancelář senátora Parlamentu ČR, se sídlem Mostní 77, Kolín IV.
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II. Rada města ukládá
1. Ing. Bc. Františku Pospíšilovi
1.1. Zajistit vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace výše uvedeným žadatelům.
Termín: 14.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3229/85/RM/2020 Návrh na schválení Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře pro
lesy ve vlastnictví města Kolína

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o výkonu funkce odborného lesního hospodáře mezi městem Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12
Kolín I, IČ: 00235440 a Ing. Martinem Čížkem, bytem Deblice 174, 289 01 Dymokury, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Radku Smutnému
1.1. vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství, zajistit uzavření Smlouvy o výkonu funkce
odborného lesního hospodáře dle bodu I tohoto usnesení

Termín: 23.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3230/85/RM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z Rady města Kolína

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 16.400,- Kč pro společnost Prostor plus o.p.s., se sídlem na Pustině 1068,
Kolín, IČ: 26594633 na nákup iglou pro lidi bez přístřeší pro přespávání v dobách mrazu
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3231/85/RM/2020 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z Rady města Kolína

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle bodu I. tohoto usnesení, a to ve znění přílohy
č. 1.
II. Rada města ukládá
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1. Mgr. Petru Machovi
1.1. uzavřít smlouvu s dotčeným subjektem
Termín: 31.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3232/85/RM/2020 Návrh na udělení mimořádných odměn ředitelům škol zřizovaných městem Kolín

I. Rada města schvaluje
mimořádné odměny ředitelům škol zřizovaných městem Kolín za řízení škol v době koronavirové
pandemie dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto návrhu
II. Rada města ukládá
1. Janě Kavříkové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu, předat podklady mzdové účetní
Termín: 30.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3233/85/RM/2020 Návrh na schválení rozpočtového opatření rozpočtů mateřských a základních
škol zřizovaných městem Kolín na rok 2020

I. Rada města schvaluje
I. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Bachmačská, IČ: 48663611,
uvedené v příloze č.1, která je nedílnou součástí usnesení
I. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Bezručova, IČ: 48663646,
uvedené v příloze č.2, která je nedílnou součástí usnesení
I. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Chelčického, IČ: 48665142,
uvedené v příloze č. 3, která je nedílnou součástí usnesení
I. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Jeronýmova, IČ: 48663654,
uvedené v příloze č.4, která je nedílnou součástí usnesení
I. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Kmochova, IČ: 48665274,
uvedené v příloze č.5, která je nedílnou součástí usnesení
I. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Masarykova, IČ: 48665151,
uvedené v příloze č.6, která je nedílnou součástí usnesení
I. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Sendražice, IČ: 48665266,

na rok 2020
na rok 2020
na rok 2020
na rok 2020
na rok 2020
na rok 2020
na rok 2020

uvedené v příloze č.7, která je nedílnou součástí usnesení
II. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Kmochova, IČ: 48663638, na rok 2019
uvedené v příloze č.8, která je nedílnou součástí usnesení
II. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Lipanská, IČ: 48663808, na rok 2019
uvedené v příloze č.9, která je nedílnou součástí usnesení
I. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Mnichovická, IČ: 48663794, na rok 2019
uvedené v příloze č.10, která je nedílnou součástí usnesení
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IV. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Ovčárecká, IČ: 46390413, na rok 2019
uvedené v příloze č.11, která je nedílnou součástí usnesení
II. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Masarykova, IČ:48663786, na rok 2019
uvedené v příloze č.12, která je nedílnou součástí usnesení
I. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace ZUŠ Kolín, IČ: 46390375, na rok 2019 uvedené v
příloze č.13, která je nedílnou součástí usnesení

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. informovat vedení příspěvkových organizací o výsledku jednání Rady města
Termín: 18.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3234/85/RM/2020 Návrh na schválení podání žádosti o dotaci a investičního záměru na akci
"Renovace pomníku obětí II. světové války Kolín"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit podání žádosti o dotaci na akci "Renovace pomníku obětí II. světové války Kolín" na Ministerstvo
obrany ČR, IČ 60162694, se sídlem Náměstí Svobody 471, Praha 6.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3235/85/RM/2020 Návrh na schválení podání žádosti o dotaci a investičního záměru na akci
"Renovace pomníku obětí II. světové války Kolín"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit investiční záměr na akci "Renovace pomníku obětí II. světové války Kolín".
II. Rada města ukládá
1. Kláře Rakušanové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, předložit návrh na schválení podání žádosti o
dotaci na akci "Renovace Pomníku obětí II. světové války Kolín" na Ministerstvo obrany ČR, IČ
60162694, se sídlem Náměstí Svobody 471, 160 01 Praha 6 ke schválení Zastupitelstvu města
Kolína.
Termín: 29.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

Stránka 9 z 24

3236/85/RM/2020 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1024/2020 na akci
"Zhotovení a dodávka uniforem pro Městskou hudbu Františka Kmocha Kolín"

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1024/2020 na akci "Zhotovení a dodávka uniforem pro
Městskou hudbu Františka Kmocha Kolín" mezi městem Kolín a zhotovitelem ILLA & Partners
s.r.o., Bohdanečská 2, 190 17 Praha 9, IČO: 05078881, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Kláře Rakušanové
1.1. ve
výrobně
referentce
Odboru
předmětného dodatku za město Kolín.

dotací

a

veřejných

zakázek

zajistit uzavření

Termín: 29.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3237/85/RM/2020 Návrh na schválení nájemní smlouvy č. 1269/2020 v rámci investiční akce
"Rekonstrukce mostku přes Polepský potok"

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy č. 1269/2020 na užívání částí pozemků parc. č. 3027/2 a 3027/3 v k.ú. Kolín
mezi městem Kolín a společností Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, pro potřeby realizace stavby "Rekonstrukce mostku
přes Polepský potok", která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Ivetě Luťhové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření předmětné smlouvy za město
Kolín dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 15.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3238/85/RM/2020 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce kanalizace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení v ul.
Lipanská, Kolín"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce
kanalizace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení v ul. Lipanská, Kolín" v souladu s ustanovením § 27
a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a směrnice
č. 16/2015 ze dne 17.08.2015, o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu města, v
platném znění a schvaluje zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo
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1. HALKO stavební společnost, s.r.o., Václavské náměstí 28, 280 02 Nová Ves I, IČ 43090150
2. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ
40233308
3. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí, IČ
25253361
4. STAVOKOMPLET spol. s r.o., Královická 251, 250 61 Zápy,IČ 47052945
5. SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice, IČ 25261282
6. STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5-Jinonice, IČ 60838744
7. TANNACO, a.s., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady-Kluk, IČ 61677272
8. VPK Suchý s.r.o., Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky, IČ 27085201
9. Výstavba sítí Kolín a.s., Polepy 235, 280 02 Kolín, IČ 26115972

II. Rada města ukládá
1. Radce Váňové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit oslovení firem a zveřejnění zadávací
dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím profilu zadavatele na
internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 31.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3239/85/RM/2020 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby s názvem "Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Královská cesta od čp.
286 - 409, Kolín"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Královská cesta od čp. 286 - 409, Kolín" v souladu s
ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů a směrnice č. 16/2015 ze dne 17.08.2015, o pravomocech a postupech při finančních výdajích
z rozpočtu města, v platném znění a schvaluje zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČ 01443780
STAVOKOMPLET - PROJEKCE s.r.o., Pražská 504/9, 250 88 Čelákovice, IČ 49827537
HYDROPROGRESS, s.r.o., Sevastopolská 338/6, 625 00 Starý Lískovec, IČ 04449461
S4A, s.r.o., Loupnická 176, 435 42 Litvínov-Janov, IČ 27296695
VDI Projekt s. r. o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10-Vršovice, IČ 28860080
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové-Pražské
Předměstí, IČ 27466868
7. GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha
3-Žižkov, IČ 25076655
8. LUCIDA s.r.o., Marie Cibulkové 356/34, 140 00 Praha 4-Nusle, IČ 25651099
9. M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ 05061415
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10. PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ 45272387
11. Prodin a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí, IČ 25292161
12. SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3-Žižkov, IČ 25793349
II. Rada města ukládá
1. Radce Váňové
1.1. referentce Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit oslovení firem a zveřejnění
zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím profilu zadavatele na
internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 01.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3240/85/RM/2020 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby s názvem "Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Kolínská, Sendražice,
II. výzva"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Kolínská, Sendražice, II. výzva" v souladu s ustanovením §
27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a
směrnice č. 16/2015 ze dne 17.08.2015, o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu
města, v platném znění a schvaluje zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

REINVEST spol. s r.o., K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČ 65410840
Ing. Ondřej Pavelka, Oškobrh 7, 289 06 Opolany, IČ 03609103
S4A, s.r.o., Loupnická 176, 435 42 Litvínov-Janov, IČ 27296695
drawING project, s.r.o., Štítarská 114, 280 02 Kolín, IČ 04702883
NDCON s.r.o., Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha-Nové Město, IČ 64939511
DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice-Rosice, IČ 01873687
OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké mýto, IČ 15030709

II. Rada města ukládá
1. Ivetě Luťhové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit oslovení firem a zveřejnění zadávací
dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím profilu zadavatele na
internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 21.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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3241/85/RM/2020 Expozice v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně - KLUCIvespolek s.r.o. zápočet pohledávek

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o započtení pohledávek mezi městem Kolín, IČ 00235440, se sídlem Karlovo náměstí
78, 280 12 Kolín I a společností KLUCIvespolek s.r.o., IČ 25694391, se sídlem Na Hradbách 127, 280 02
Kolín vzniklých na základě kupní smlouvy č. 975/2018, uzavřené dne 24.9.2018 a kupní smlouvy č.
1104/2018, uzavřené dne 05.10.2018.
Zároveň pověřuje starostu města k uzavření a podpisu této dohody.
II. Rada města ukládá
1. Václavu Horákovi
1.1. referentovi Odboru investic a územního plánování, uzavřít dohodu o započtení pohledávek
Termín: 31.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3242/85/RM/2020 Návrh na uvolnění peněžních prostředků z jistotního účtu pro společnost
GEOSAN GROUP a.s.

I. Rada města souhlasí
s uvolněním peněžních prostředků z jistotního účtu v rámci realizace zakázky "Rekonstrukce ČOV Kolín"
ve výši 380.009,70,- Kč ve prospěch společnosti GEOSAN GROUP a.s., IČ 28169522, se sídlem U
Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, a to na základě předložené žádosti o výplatu peněžních
prostředků z jistotního běžného účtu, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Markétě Divišové
1.1. referentce Odboru správy majetku, zajistit podpis žádosti dle bodu I, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení
Termín: 14.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3243/85/RM/2020 Návrh na schválení uhrazení kupní ceny za prodej podílu stavebního pozemku
pod bytovým domem vlastníkovi bytové jednotky v 15 pravidelných měsíčních splátkách

I. Rada města schvaluje
úhradu kupní ceny za prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod
bytovým domem,
vlastníkovi
bytové jednotky v rozsahu
odpovídajícímu
podílu
jednotlivé
bytové jednotky na společných částech bytového domu v pravidelných 15 měsíčních splátkách v souladu
s podmínkami usnesení Zastupitelstva města Kolína č. 328/XXI/ZM/2013 ze dne 18.11.2013:
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• parc. č. st. 5582/1 o výměře 358 m2, podíl o velikosti 7065/313534, v ulici Siefertova 404,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , narozenému ░░░░ ░░ , bydlištěm
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za 14.666 Kč, kupní cena bude splacena v pravidelných 14
měsíčních splátkách ve výši 1.000 Kč, a 15. měsíční splátkou ve výši 666 Kč
II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi
1.1. referentovi Odboru správy majetku, zajistit uzavření kupní smlouvy a splacení kupní ceny dle
podmínek uvedených v bodě I tohoto usnesení
Termín: 31.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3244/85/RM/2020 Návrh na schválení Dohody o ukončení smluvního vztahu se společností FIRAST
s.r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu ke Smlouvě o dílo č. 404/2018 ze dne
09.04.2018 uzavřené mezi objednatelem městem Kolín a zhotovitelem FIRAST s.r.o., se sídlem U nových
vil 941/24, 100 00 Praha 10-Strašnice, IČ 26708167, dohodou, a to ke dni 15.12.2020
II. Rada města ukládá
1. Markétě Drahotové
1.1. referentce Odbory správy městského majetku, zajistit uzavření Dohody o ukončení smluvního
vztahu dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 31.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3245/85/RM/2020 Návrh na uzavření dodatku č. 1 pro zhotovení pasportu ploch podléhající platbě
za odvádění srážkových vod

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 1419/2018 pro zhotovení pasportu ploch podléhajících platbě za
odvádění srážkových vod se společností Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, 280 02 Kolín III, IČ
47538457, z důvodu prodloužení lhůty na zpracování pasportu v rozsahu I. etapy do 15.12.2020, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Jitce Vackové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě ev. č.
1419/2018 se společností Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, 280 02 Kolín III, IČ 47538457 dle
bodu I tohoto usnesení
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Termín: 31.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3246/85/RM/2020 Návrh na zrušení části usnesení a vyřazení žádosti o nájem bytu ze seznamu
žadatelů o nájem bytu

I. Rada města ruší
bod č. 1 v usnesení č. 3067/82/RM/2020 ze dne 19.11.2020 návrh na uzavření nájemní smlouvy na
služební byt mezi městem Kolín a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3247/85/RM/2020 Návrh na zrušení části usnesení a vyřazení žádosti o nájem bytu ze seznamu
žadatelů o nájem bytu

I. Rada města schvaluje
vyřazení žádosti o nájem bytu žadatelky ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ze seznamu žadatelů o nájem bytu v
majetku města Kolín
II. Rada města ukládá
1. Alici Šauerové
1.1. referentce odboru správy bytových a nebytových prostor informovat žadatelku o rozhodnutí rady
města
Termín: 18.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3248/85/RM/2020 Návrh na zrušení částí usnesení a vyřazení žádosti o nájem bytu ze seznamu
žadatelů o nájem bytu

I. Rada města ruší
1. bod č. 1 v usnesení č. 3068/82/RM/2020 ze dne 19.11.2020 návrh na uzavření nájemní smlouvy
na byt mezi městem Kolín a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
2. bod č. 2 v usnesení č. 3068/82/RM/2020 ze dne 19.11.2020 návrh na uzavření nájemní smlouvy
na byt mezi městem Kolín a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

3249/85/RM/2020 Návrh na zrušení částí usnesení a vyřazení žádosti o nájem bytu ze seznamu
žadatelů o nájem bytu

I. Rada města schvaluje
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1. vyřazení žádosti o nájem bytu žadatele ░░░░ ░░░░ ░ ze seznamu žadatelů o nájem bytu v
majetku města Kolín;
2. vyřazení žádosti o nájem bytu žadatele ░░░░ ░░░░ ze seznamu žadatelů o nájem bytu v
majetku města Kolín;
II. Rada města ukládá
1. Alici Šauerové
1.1. referentce odboru správy bytových a nebytových prostor informovat žadatele o rozhodnutí rady
města
Termín: 18.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3250/85/RM/2020 Návrh na zaevidování žádostí o nájem bytu a žádosti o nájem jiného bytu do
seznamu žadatelů o nájem bytu

I. Rada města schvaluje
zaevidování žádosti do seznamu žadatelů o nájem bytu v majetku města
1. Žádost o nájem bytu č. j. 119241/20 ze dne 18.11.2020,
žadatelka ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
2. Žádost o přidělení jiného bytu č. j. 119247/20 ze dne 18.11.2020,
žadatelka ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
3. Žádost o nájem bytu č. j. 119430/20 ze dne 18.11.2020,
žadatelka ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
4. Žádost o nájem bytu č. j. 120275/20 ze dne 20.11.2020,
žadatelka ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
5. Žádost o nájem bytu č. j. 121656/20 ze dne 25.11.2020,
žadatelka ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
6. Žádost o nájem bytu č. j. 121899/20 ze dne 25.11.2020,
žadatelka ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
7. Žádost o nájem bytu č. j. 121901/20 ze dne 25.11.2020,
žadatel ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
8. Žádost o nájem bytu č. j. 118901/20 ze dne 16.11.2020,
žadatelka ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
9. Žádost o nájem bytu č. j. 124676/20 ze dne 02.12.2020,
žadatelka ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

II. Rada města ukládá
1. Alici Šauerové
1.1. zařadit žádosti do seznamu žadatelů
Termín: 18.01.2021

Stránka 16 z 24

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

3251/85/RM/2020 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s možností
prodloužení (veřejný zájem)

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt
č.░░░░ v domě č. p. ░░░ ul. Brankovická, Kolín V,
s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvu
Termín: 28.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3252/85/RM/2020 Návrh na uzavření nájemních smluv na dobu určitou 1 roku s možností
prodloužení

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt
1. č. 12 v domě č. p. 818, ul. Havlíčkova, Kolín IV,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
2. č. 69 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
3. č. 2 v domě č. p. 639, ul. Benešova, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;

II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvy
Termín: 28.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3253/85/RM/2020 Návrh na opětovné uzavření nájemních smluv na dočasně uvolněné byty
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I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt
1. č. 11 domě č. p. 1012, V Kasárnách, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 2 let;
2. č. 27 domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 2 let;
3. č. 29 domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 2 let;
4. č. 19 domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
na dobu určitou 2 let;
5. č. 36 domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 2 let;
6. č. 3 domě č. p. 1023, V Kasárnách, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 2 let;
7. č. 6 domě č. p. 1029, ul. Hrnčířská, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
na dobu určitou 2 let;
8. č. 4 domě č. p. 1031, ul. Hrnčířská, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 2 let;
9. č. 46 domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 2 let;
10. č. 24 domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,

░░

░░

░░░░ ░

░░

░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 2 let;
11. č. 33 domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 2 let;
II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvy
Termín: 31.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3254/85/RM/2020 Návrh na prodloužení nájemních smluv
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I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt:

1. č. 8 v domě č. p. 224, ul. Legerova, Kolín III, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.12.2021
2. č. 18 v domě č. p. 356, ul. Zengrova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do
31.03.2021
3. č. 2 v domě č. p. 9, ul. Kouřimská, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 28.02.2022
4. č. 24 v domě č. p. 110, ul. Husova, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 28.02.2023
5. č. 19 v domě č. p. 111, ul. Husova, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░ do 28.02.2023
6. č. 7 v domě č. p. 113, ul. Husova, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 28.02.2023
7. č. 4 v domě č. p. 132, ul. Na Hradbách, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 28.02.2022
8. č. 6 v domě č. p. 133, ul. Na Hradbách, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 28.02.2022
9. č. 2 v domě č. p. 636, ul. Míru, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 28.02.2022
10. č. 2 v domě č. p. 637, ul. Benešova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 28.02.2022
11. č. 6 v domě č. p. 640, ul. Benešova, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 28.02.2022
12. č. 2 v domě č. p. 641, ul. Benešova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 28.02.2022
13. č. 2 v domě č. p. 773, ul. Benešova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 28.02.2022
14. č. 10 v domě č. p. 774, ul. Benešova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 28.02.2022
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

20 v domě č. p. 866, ul. Bezručova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 28.02.2022
33 v domě č. p. 866, ul. Bezručova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 28.02.2022
24 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 28.02.2022
45 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 28.02.2022
11 v domě č. p. 356, ul. Zengrova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 28.02.202
1 v domě č. p. 357, ul. Havlíčkova, Kolín IV, se ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.05.2021
10 v domě č. p. 357, ul. Havlíčkova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.05.2021
4 v domě č. p. 818, ul. Havlíčkova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 28.02.2022
12 v domě č. p. 44, ul. Tovární, Kolín V, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 28.02.2022
20 v domě č. p. 44, ul. Tovární, Kolín V, s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 28.02.2022
5 v domě č. p. 45, ul. Tovární, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do28.02.2022
15 v domě č. p. 951, ul. Na Louži, Kolín V, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 28.02.2022
4 v domě č. p. 10001, ul. Antonína Kaliny, Kolín V, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 28.02.2022
1 v domě č. p. 1413 ul. Tovární, Kolín V, s ░░░░ ░░░░ ░ do 28.02.2022
8 v domě č. p. 1413, ul. Tovární, Kolín V, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 28.02.2022
43 v domě č. p. 118, ul. Za Školou, Kolín - Štítary, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 28.02.2023
17 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 28.02.2022
22 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 28.02.2022
25 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 28.02.2022
27 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ 28.02.2022
30 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 28.02.2022

36. č. 31 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do
28.02.2022
37. č. 32 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 28.02.2022

II. Rada města ukládá
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1. Šárce Schederové
1.1. zajistit podpis dodatků k nájemním smlouvám
Termín: 28.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3255/85/RM/2020 Návrh na prodloužení nájemních smluv se zaměstnanci TPCA

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

5 v domě č. p. 1012, ul. V Kasárnách, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 28.02.2022
7 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 28.02.2022
23 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 28.02.2022
42 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 28.02.2022
30 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 28.02.2022
35 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 28.02.2022
24 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 28.02.2022
28 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 28.02.2022
43 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 28.02.2022
46 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 28.02.2022
23 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 28.02.2022
48 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 28.02.2022
3 v domě č. p. 1027, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 28.02.2022
5 v domě č. p. 1027, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 28.02.2022
17 v domě č. p. 1027, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 28.02.2022
11 v domě č. p. 1028, ul. Hrnčířská, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░ , do 28.02.2022
9 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 28.02.2022
23 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 28.02.2022
39 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 28.02.2022
51 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 28.02.2022
54 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 28.02.2022
67 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 28.02.2022
21 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 28.02.2022
36 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 28.02.2022
42 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 28.02.2022
3 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 28.02.2022

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

55 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 28.02.2022
90 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 28.02.2022
65 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 28.02.2022
2 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░░ do 28.02.2022
57 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 28.02.2022
80 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 28.02.2022
82 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 28.02.2022
104 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 28.02.2022

Stránka 20 z 24

II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. zajistit podpis dodatků k nájemním smlouvám
Termín: 28.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3256/85/RM/2020 Žádost o dočasné snížení nájemného za prostor sloužící k podnikání mezi
městem Kolín a Reném Rakem, IČ 69380708, Na Třešňovce 1004, Kolín II a Mgr. Petrem
Davidem, IČ 45863181, Hornické nám. 80, Příbram

I. Rada města schvaluje
protinávrh na stažení žádosti nájemce René Raka, IČ: 69380708, Na Třešňovce 1004, Kolín II a Mgr. Petra

Davida, IČ 45863181, Hornické nám. 80, Příbram (Sdružením fyzických osob Visbek - Mgr. Petr David a
René Rak) o dočasné snížení nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání v domě č.p. 109, ul.
Zámecká , Kolín I, a to za období od 01.10.2020 do 31.12.2020 v celkové výši 202.582,17 Kč

II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. připravit na nejbližší možný termín Rady města dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání
ze dne 28.11.2008

Termín: 31.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3257/85/RM/2020 Žádost o dočasné snížení nájemného za prostory sloužící k podnikání mezi
městem Kolín a společností Fashion MAM 18 s.r.o., IČ: 07584962 se sídlem Týniště 45, 284 01
Malešov

I. Rada města schvaluje
protinávrh na stažení žádost nájemce společnosti Fashion MAM 18 s.r.o., IČ 07584962 se sídlem Týniště 45,

284 01 Malešov, o dočasné snížení nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání č.p. 1000/2,
ul. Antonína Kaliny , Kolín V, a to za období od 01.10.2020 do 03.12.2020 ve 100% výši.

II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. připravit na nejbližší možný termín Rady města dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání
ze dne 22.09.2020

Termín: 31.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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3258/85/RM/2020 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Provizorní zajištění objektu č.p. 125 v ul. Na Hradbách, Kolín"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Provizorní
zajištění objektu č.p. 125 v ul. Na Hradbách, Kolín" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:
1. BUILDTECHNOLOGY s.r.o., IČ 06147941, Družební 769/2d, Nové Sady, 779 00 Olomouc
2. KWEKU s.r.o., IČ 27640477, V Opletkách 985, 280 02 Kolín IV
3. INBAU Kolín, s.r.o., IČ 25604945, Plynárenská 63, 280 02 Kolín IV
4. ADE Real s.r.o., IČ 07028644, Lukavecká 1732, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
5. NAUTILA - stavby s.r.o., IČ 27209237, K Raškovci 851, 280 02 Kolín V
6. Michal Hanzálek, IČ 71598448, Sluneční 165, 280 02 Nová Ves I - Ohrada
II. Rada města ukládá
1. Jiřímu Šustrovi
1.1. zajistit oslovení firem a zveřejnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na
profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky
https://zakazky.mukolin.cz/ dle odstavce I tohoto usnesení
Termín: 30.09.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3259/85/RM/2020 Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v domě
č.p. 21, ul. Kutnohorská, Kolín IV, o výměře 142,24 m2

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v domě č. p. 21, ul. Kutnohorská,
Kolín IV na pozemku parcela č. st. 368 v obci Kolín, zapsanému na LV č. 10001, katastrální území Kolín,
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, o výměře 142,24 m2
konkrétnímu nájemci Farní charitě Kolín, IČ: 73633941, se sídlem Brandlova 17, Kolín I, za účelem
poskytování charitního šatníku a skladu potravinové pomoci. Roční nájemné bude stanoveno ve výši
1.000 Kč/rok bez úhrad za služby spojené s užíváním prostor sloužících k podnikání. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 01.02.2021.
II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. uveřejnit záměr na úřední desce MěÚ Kolín
Termín: 29.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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3260/85/RM/2020 Návrh na vyvěšení záměru na prodej bytové jednotky č. 681/4 v domě č. p. 681,
U Borků, Kolín, formou dobrovolné dražby

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním záměru na prodej bytové jednotky č. 681/4 o velikosti 1+1 a celkové ploše 44,80 m2 je
vymezena v budově Kolín V, č.p. 681 (byt. dům LV 17670) na pozemku st. p. č. 1970. Součástí bytové
jednotky č. 681/4 je spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci o velikosti
448/2557, přičemž součástí nemovité věci jsou i společné pozemky parc. č. st. 1970 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 193 m2, jehož součástí je budova č. p. 681 a parc. č. 339/4 zahrada o výměře 91
m2, formou veřejné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších
předpisů.
Uvedená bytová jednotka je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17671 pro kat. území a
obec Kolín, okres Kolín, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín.

II. Rada města ukládá
1. Bc. Petra Krásná
1.1. uveřejnit záměr na úřední desce MěÚ Kolín
Termín: 31.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3261/85/RM/2020 Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v
přízemí č. p. 9/B, ul. Kouřimská, Kolín I, o výměře 219,51 m2

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí č. p. 9/B ul. Kouřimská,
Kolín I, o výměře 219,51 m2, za navržené minimální roční nájemné ve výši 395.118 Kč/rok (1.800
Kč/m2/rok) bez úhrad za služby spojené s užíváním prostor k podnikání.
II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. uveřejnit záměr na úřední desce MěÚ Kolín
Termín: 31.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3262/85/RM/2020 Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání, ul.
Brankovická bez č.p./č.e., Kolín V, o výměře 178,55 m2

I. Rada města souhlasí
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s uveřejněním záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání, ul. Brankovická bez č.p./č.e., Kolín V
na pozemku parcela č. st. 6942, v obci Kolín, zapsanému na LV č. 10001, katastrální území Kolín,
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, o výměře 178,55 m2,
za navržené minimální roční nájemné ve výši 60.000 Kč/rok (tj. 336,04 Kč/m2/rok) bez úhrad za služby
spojené s užíváním prostor k podnikání. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou s účinností od 01.02.2021.
II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. uveřejnit záměr na úřední desce MěÚ Kolín
Termín: 29.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3263/85/RM/2020 Návrh na schválení Dodatku č. 11 ke smlouvě číslo SWR/05/159 ze dne
28.07.2005

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 11 ke smlouvě číslo SWR/05/159 ze dne 28.07.2005 mezi městem Kolín, Karlovo nám. 78,
280 12 Kolín I, IČ: 00235440 a společností VERA spol. s r.o., Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, IČ:
62587978, který je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Šárce Kuchařové
1.1. pracovnici Kanceláře úřadu, zajistit uzavření Dodatku č. 11 ke smlouvě číslo SWR/05/159 ze dne
28.07.2005 dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 31.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

Usnesení bylo: PŘIJATO

Michal Najbrt
II. místostarosta
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