P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 89. schůze Rady města Kolína
konaná dne 18.01.2021

3321/89/RM/2021 Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína

I. Rada města schvaluje
předložený program 89. schůze Rady města Kolína v následujícím znění:
č.

Bod jednání / Předkladatel, Přizváni

1.

Zahájení a ověření zápisu z minulé schůze Rady města Kolína

2.

Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Jiřina Holubová
Schválil: Mgr. Iveta Mikšíková

3.

Výpověď smlouvy o poradenské a konzultační činnosti
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Ing. Šárka Jelínková
Schválil: Mgr. Iveta Mikšíková

4.

Návrh na schválení cenového ujednání na dodávku a odběr tepelné energie se spol. Energie AG
Kolín a.s.
Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Bc. Michal Pazdera
Schválil: Mgr. Monika Pohůnková

5.

Návrh na schválení cenového ujednání na dodávku a odběr tepelné energie se spol. Veolia
Energie Kolín, a.s.
Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Bc. Michal Pazdera
Schválil: Mgr. Monika Pohůnková

6.

Návrh na oslovení firem na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Provedení
pěstebních a těžebních prací v roce 2021 na lesních majetcích ve vlastnictví města Kolína"
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Bc. Klára Rakušanová
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková

7.

Návrh na schválení smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení v rámci
investiční akce "Rozšíření pozemní komunikace v Borkách"
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Ontlová DiS.
Schválil: Ing. Miroslav Káninský

8.

Návrh na přiznání příplatků za vedení ředitelům škol zřizovaných městem Kolín
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Kavříková
Schválil: Mgr. Petr Kesner

9.

Návrh na personální změny v kulturní komisi Rady města Kolína
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Jitka Hermová
Schválil: Mgr. Petr Kesner

Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro Česká tábornická unie - T.K.
ERIDANUS Kolín, p.s., na "Klubovou činnost mládeže - pronájem klubových prostor"
10. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Jitka Hermová
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro ČSS, z.s. - sportovně střelecký
klub DDM Kolín na dlouhodobý pronájem sportovních zbraní pro výkon sportovní činnosti klubu
11. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí změny termínu čerpání a vyúčtování dotace dle smlouvy č. 1417/2019 pro
BC Kolín s.r.o.
12. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na schválení Plánu údržby vodohospodářského majetku pro rok 2021
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
13.
Zpracoval: Bc. Markéta Divišová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení možnosti úhrady pohledávky za odtah vozidla při blokovém čištění
komunikace v pravidelných měsíčních splátkách
14. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Markéta Divišová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení prodeje částí pozemku parc. č. 1730/12 a prodeje pozemku 1730/57 v kat.
území a obci Kolín
15. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Markéta Drahotová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do
dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku pro rok 2021
16. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Kateřina Klérová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
17. Návrh na schválení bezúplatného převodu pozemků parc. č. 2246/25 a 3039/1, oba v
katastrálním území Štítary u Kolína, v obci Kolín, včetně staveb
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková

Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zrušení části usnesení a vyřazení žádosti o nájem bytu ze seznamu žadatelů o nájem
bytu
18. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na vyřazení žádosti o přidělení jiného bytu ze seznamu žadatelů
Předkládá: Michal Najbrt
19.
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na zaevidování žádostí o nájem bytu do seznamu žadatelů o nájem bytu
Předkládá: Michal Najbrt
20.
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení
Předkládá: Michal Najbrt
21.
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na prodloužení nájemních smluv
Předkládá: Michal Najbrt
22.
Zpracoval: Šárka Schederová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na prodloužení nájemní smlouvy se zaměstnancem TMMCZ
Předkládá: Michal Najbrt
23.
Zpracoval: Radka Rosická
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na prodloužení nájemních smluv se zaměstnanci TMMCZ
Předkládá: Michal Najbrt
24.
Zpracoval: Radka Rosická
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v suterénu domu č.p.
356, ul. Zengrova, Kolín IV, o výměře 279 m2
25. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v domě č.p. 366, ul.
Fügnerova, Kolín II, o výměře 350 m2 a pozemku o výměře 601 m2
26. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
27. Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 21, ul. Kutnohorská, Kolín IV. a
schválení nájemní smlouvy s neziskovou organizací Farní charita Kolín
Předkládá: Michal Najbrt

Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 34, ul. Za Školou, Kolín - Štítary a
schválení nájemní smlouvy s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Kolín
28. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání ul. Brankovická bez č.p. / č.e., Kolín V. a
schválení nájemní smlouvy s nájemcem Lubomírem Šínem
29. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Žádost o dočasné snížení nájemného a o rozložení ročního nájemného do dvou splátek za prostor
sloužící k podnikání - reklamní plochu mezi městem Kolín a Martinem Richterem, IČ: 71596721
se sídlem Prokopa Holého 709, 281 51 Velký Osek
30.
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na schválení výpovědi z prostoru sloužícího k podnikání a pověření místostarosty města k
jejímu podpisu
31. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.11.2020 k zakázce malého rozsahu
na akci "Kolín, Smetanova 764 protipožární zabezpečení objektu"
32. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřené dne
28.11.2008 mezi městem Kolín a společností Prime Catering s.r.o., IČ 03500667, Starokolínská
287, 280 02 Kolín IV
33.
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na rozhodnutí o vybraném zhotoviteli na zakázku malého rozsahu s názvem "Provizorní
zajištění objektu č.p. 125 v ulici Na Hradbách, Kolín" a schválení smlouvy o dílo
34. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Jiří Šustr
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Výměna oken a oprava havarijního stavu fasády bytového domu č.p. 93, Na Hradbách,
Kolín"
35.
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Jiří Šustr
Schválil: Ing. Josef Michalčík

36. Návrh na uzavření Dodatku ke smlouvě o poskytování služeb
Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Mgr. Šárka Kuchařová
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
37. Závěr
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3322/89/RM/2021 Výpověď smlouvy o poradenské a konzultační činnosti

I. Rada města schvaluje
Výpověď smlouvy o poradenské a konzultační činnosti poskytovateli, tj. Ing. Martinu Tichému, IČ:
71595775, se sídlem Hluboký Důl 117, Nebovidy, 280 02, která je přílohou tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Ing. Šárce Jelínkové
1.1. vedoucí oddělení vnitřního auditu a kontroly zajistit podpis Výpovědi.
Termín: 28.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3323/89/RM/2021 Návrh na schválení cenového ujednání na dodávku a odběr tepelné energie se
spol. Energie AG Kolín a.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření cenového ujednání na dodávku a odběr tepelné energie ev. č. 12/2021 se společností Energie
AG Kolín a.s., IČ 47538457, Kolín, Legerova 21 na dodávky tepelné energie do budovy Malého zámku,
Zámecká 160, Kolín a do budov pivovaru/purkrabství, Sokolská 545, Kolín
II. Rada města ukládá
1. Bc. Michalu Pazderovi
1.1. zajistit podpis cenového ujednání
Termín: 15.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3324/89/RM/2021 Návrh na schválení cenového ujednání na dodávku a odběr tepelné energie se
spol. Veolia Energie Kolín, a.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření cenového ujednání na dodávku a odběr tepelné energie ev. č. 11/2021 s Veolia Energie Kolín,
a.s., IČ 45148091, Kolín, Tovární 21 na dodávky tepelné energie do budovy radnice na Karlově náměstí
78 a do budovy Městských jeslí, Štítného 975, Kolín

II. Rada města ukládá
1. Bc. Michalu Pazderovi
1.1. zajistit podpis cenového ujednání
Termín: 15.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3325/89/RM/2021 Návrh na oslovení firem na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2021 na lesních majetcích ve vlastnictví města
Kolína"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Provedení pěstebních a těžebních
prací v roce 2021 na lesních majetcích ve vlastnictví města Kolína" zadávané v souladu s ustanovením §
27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a směrnicí č. 24 ze dne 26. 9. 2016 k
zadávání VZ malého rozsahu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DEBLICE - lesy, s.r.o., Deblice 174, Dymokury, 289 01, IČO 27103803
Polabská lesní, s. r. o., Němčice 133, 280 02, IČO 24124184
Libor Ortbauer, Černá Hora 7, Dymokury,289 01, IČO 87626357
Martin Plachý, Městec Králové, Míru 520, PSČ 289 03, IČO 12523461
Karel Holec, Školní 281, Rožďalovice, 289 34, IČO 60240342
Martin Lomoz, Klamoš, Štít 54, IČO 64811654

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

3326/89/RM/2021 Návrh na oslovení firem na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2021 na lesních majetcích ve vlastnictví města
Kolína"

I. Rada města schvaluje
pro tuto veřejnou zakázku zadávací dokumentaci vč. příloh.
II. Rada města ukládá
1. Kláře Rakušanové
1.1. zajistit oslovení firem a zveřejnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu dle
odstavce I. tohoto usnesení.
Termín: 26.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3327/89/RM/2021 Návrh na schválení smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení v rámci investiční akce "Rozšíření pozemní komunikace v Borkách"

I. Rada města schvaluje
smlouvu č. 28/2021 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie v rámci investiční akce "Rozšíření pozemní komunikace v Borkách" mezi městem Kolín
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Janě Ontlové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření předmětné smlouvy za
město Kolín

Termín: 19.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3328/89/RM/2021 Návrh na přiznání příplatků za vedení ředitelům škol zřizovaných městem Kolín

I. Rada města schvaluje
příplatky za vedení ředitelům kolínských škol zřizovaných městem Kolín dle přílohy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Příplatky jsou přiznány s účinností od 01.01.2021 a budou vypláceny spolu s výplatou mzdy.
II. Rada města ukládá
1. Janě Kavříkové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu, předat podklady mzdovému oddělení k
vypracování platových výměrů
Termín: 29.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3329/89/RM/2021 Návrh na personální změny v kulturní komisi Rady města Kolína

I. Rada města jmenuje
pana Tomáše Tvrdíka do funkce člena kulturní komise Rady města Kolína s účinností od 19.01.2021.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Jitce Hermové
1.1. informovat zúčastněné o rozhodnutí RM.
Termín: 29.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3330/89/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro Česká tábornická
unie - T.K. ERIDANUS Kolín, p.s., na "Klubovou činnost mládeže - pronájem klubových prostor"

I. Rada města schvaluje
dotaci pro Česká tábornická unie - T.K. ERIDANUS Kolín, p.s., IČO 66492530, se sídlem
Fügnerova 493, 280 02 Kolín II, na "Klubovou činnost mládeže - pronájem klubových prostor" ve výši
10 000 Kč, OŘR 6600.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3331/89/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro Česká tábornická
unie - T.K. ERIDANUS Kolín, p.s., na "Klubovou činnost mládeže - pronájem klubových prostor"

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se spolkem Česká tábornická unie - T.K.
ERIDANUS Kolín, p.s., IČO 66492530, se sídlem Fügnerova 493, 280 02 Kolín II, na "Klubovou
činnost mládeže - pronájem klubových prostor".
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Jitce Hermové
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
Radou města dne 30. 11. 2020 usnesením č. 3199/84/RM/2020 a poskytnutí finančních
prostředků dle platných kritérií.
Termín: 18.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3332/89/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro ČSS, z.s. sportovně střelecký klub DDM Kolín na dlouhodobý pronájem sportovních zbraní pro výkon
sportovní činnosti klubu

I. Rada města schvaluje
dotaci pro ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub DDM Kolín, IČ 75098296, se sídlem Pražská
161, 280 02 Kolín I, na akci "Dlouhodobý pronájem sportovních zbraní pro výkon sportovní činnosti
klubu" ve výši 25.000 Kč, OŘR 6600.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3333/89/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro ČSS, z.s. sportovně střelecký klub DDM Kolín na dlouhodobý pronájem sportovních zbraní pro výkon
sportovní činnosti klubu

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se spolkem ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub
DDM Kolín, IČ 75098296, se sídlem Pražská 161, 280 02 Kolín I, na akci "Dlouhodobý pronájem

sportovních zbraní pro výkon sportovní činnosti klubu".
II. Rada města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
Radou města dne 30.11. 2020 usnesením č. 3199/84/RM/2020 o poskytnutí finančních
prostředků dle platných kritérií.
Termín: 18.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3334/89/RM/2021 Návrh na schválení Plánu údržby vodohospodářského majetku pro rok 2021

I. Rada města schvaluje
Plán údržby vodohospodářského majetku pro rok 2021, který je nedílnou součástí tohoto usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3335/89/RM/2021 Návrh na schválení Plánu údržby vodohospodářského majetku pro rok 2021

I. Rada města pověřuje
starostu města Kolína, Mgr. Michaela Kašpara, k podpisu Plánu údržby vodohospodářského majetku pro
rok 2021, který je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Markétě Divišové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit podpis Plánu údržby vodohospodářského
majetku pro rok 2021 dle bodu II
Termín: 31.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3336/89/RM/2021 Návrh na schválení možnosti úhrady pohledávky za odtah vozidla při blokovém
čištění komunikace v pravidelných měsíčních splátkách

I. Rada města ruší
usnesení č. 3272/87/RM/2021 ze dne 4.1.2021, kterým byla schválena možnost úhrady pohledávky za
odtah vozidla při blokovém čištění komunikace v pravidelných měsíčních splátkách, a to na základě
oficiálně zaslané žádosti provozovatele odtaženého vozidla. Minimální měsíční splátka činí 500,- Kč, a
maximální doba splácení je 6 měsíců. V případě prodlení s dílčí splátkou bude požadováno okamžité
splacení pohledávky v celé výši
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3337/89/RM/2021 Návrh na schválení možnosti úhrady pohledávky za odtah vozidla při blokovém
čištění komunikace v pravidelných měsíčních splátkách

I. Rada města schvaluje
možnost úhrady pohledávky za odtah vozidla při blokovém čištění komunikace v pravidelných měsíčních
splátkách, a to na základě oficiálně zaslané žádosti provozovatele odtaženého vozidla. Minimální měsíční
splátka činí 500,- Kč, a maximální doba splácení je 6 měsíců, a to vždy do každého 20 dne v měsíci. V
případě zpoždění byť jen jedné splátky řádně a včas, zaniká tato výhoda splátek
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3338/89/RM/2021 Návrh na schválení možnosti úhrady pohledávky za odtah vozidla při blokovém
čištění komunikace v pravidelných měsíčních splátkách

I. Rada města pověřuje
Finanční odbor, MěÚ Kolín k postupu v souladu s bodem II
II. Rada města ukládá
1. Markétě Divišové
1.1. referentce Odboru městského majetku, informovat Finanční odbor MěÚ, a v případě žádosti
občana postupovat v souladu s bodem II
Termín: 18.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3339/89/RM/2021 Návrh na schválení prodeje částí pozemku parc. č. 1730/12 a prodeje pozemku
1730/57 v kat. území a obci Kolín

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
prodat část městského pozemku parc. č. 1730/108, ostatní plocha, zeleň o výměře 310 m2 v kat. území
a obci Kolín, který vznikl na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 7136-178/2019 z
pozemku parc. č. 1730/12, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti Colognia press,
a.s., Havlíčkova 844, 280 00 Kolín IV, IČ 26186292, za kupní cenu 940 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu
291.400 Kč, dle ZP č. 332/2020 vypracovaného K░░░ K░░░░ ░░░
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3340/89/RM/2021 Návrh na schválení prodeje částí pozemku parc. č. 1730/12 a prodeje pozemku
1730/57 v kat. území a obci Kolín

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
prodat část městského pozemku parc. č. 1730/109, ostatní plocha, zeleň o výměře 30 m2 v kat. území a
obci Kolín, který vznikl na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 7136-178/2019 z
pozemku parc. č. 1730/12, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti Colognia press,

a.s., Havlíčkova 844, 280 00 Kolín IV, IČ 26186292, za kupní cenu 940 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu
28.200 Kč, dle ZP č. 332/2020 vypracovaného K░░░ K░░░░
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3341/89/RM/2021 Návrh na schválení prodeje částí pozemku parc. č. 1730/12 a prodeje pozemku
1730/57 v kat. území a obci Kolín

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
prodat městský pozemek parc. č. 1730/57 o výměře 501 m2 ostatní plocha, zeleň v kat. území a obci
Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti Colognia press, a.s., Havlíčkova 844, 280 00
Kolín IV, IČ 26186292, za kupní cenu 940 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 470.940 Kč, dle ZP
č. 332/2020 vypracovaného K░░░ K░░░░ ░░░
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3342/89/RM/2021 Návrh na schválení prodeje částí pozemku parc. č. 1730/12 a prodeje pozemku
1730/57 v kat. území a obci Kolín

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
uzavřít kupní smlouvu na prodej částí městského pozemku parc. č. 1730/108 a 1730/109 oba
specifikované jako ostatní plocha, zeleň v kat. území a obci Kolín, které vznikly na základě dosud
nezapsaného geometrického plánu č. 7136-178/2019 z pozemku parc. č. 1730/12, a prodej pozemku
parc. č. 1730/57 ostatní plocha, zeleň v kat. území a obci Kolín, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví
společnosti Colognia press, a.s., Havlíčkova 844, 280 00 Kolín IV, IČ 26186292, za kupní cenu
940 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 790.540 Kč, dle ZP č. 332/2020 vypracovaného K░░░ K░░░░ ,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Markétě Drahotové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, předložit návrh dle bodu I, II, III a IV ke
schválení Zastupitelstvu města Kolína
Termín: 25.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3343/89/RM/2021 Návrh na schválení pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního
odpadu obce do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku pro rok
2021

I. Rada města schvaluje
zmocnění pro společnost AVE Kolín s.r.o., IČO 25148117, se sídlem Třídvorská 1501, 280 02 Kolín 5, na
uplatnění nároku Obce - města Kolína na zahrnutí komunálního odpadu, jehož je Obec původcem, do
dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládkách provozovaných plátci poplatku za
rok 2021 v sazbě 500 Kč za 1 tunu (dále jen "třídící sleva"), které je nedílnou součástí tohoto usnesení

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

3344/89/RM/2021 Návrh na schválení pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního
odpadu obce do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku pro rok
2021

I. Rada města pověřuje
starostu města Kolína, Mgr. Michaela Kašpara, k podpisu pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí
komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku pro
rok 2021 dle výroku I tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Kateřině Klérové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit podpis dokumentu dle výroku č. II tohoto
usnesení
Termín: 29.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3345/89/RM/2021 Návrh na schválení bezúplatného převodu pozemků parc. č. 2246/25 a 3039/1,
oba v katastrálním území Štítary u Kolína, v obci Kolín, včetně staveb

I. Rada města ruší
usnesení č. 3527/103/RM/2017 ze 103. schůze Rady města Kolína ze dne 05.06.2017, kterým
bylo schváleno doporučení Zastupitelstvu města Kolína:
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2246/25 a parc. č. 3039/1 v katastrálním území Štítary u Kolína, obci
Kolín, o celkové výměře 4 961 m2 včetně místních komunikací, zelených pásů, dopravního značení,
dešťové kanalizace, kanalizačního řadu a veřejného osvětlení, vše ve vlastnictví společnosti P Invest &
Develop s.r.o., IČ 27428150, se sídlem Barákova 499, 28911 Pečky, do vlastnictví města Kolín
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3346/89/RM/2021 Návrh na schválení bezúplatného převodu pozemků parc. č. 2246/25 a 3039/1,
oba v katastrálním území Štítary u Kolína, v obci Kolín, včetně staveb

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit bezúplatný převod majetku - pozemků parc. č. 2246/25 o výměře 4 195 m2 a parc. č. 3039/1 o
výměře 766 m2 v katastrálním území Štítary u Kolína, obci Kolín, včetně místních komunikací, dopravního
značení, zelených pásů s porosty, vše ve vlastnictví společnosti P Invest & Develop s.r.o., IČ 27428150,
se sídlem Barákova 499, 28911 Pečky, do vlastnictví města Kolína
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3347/89/RM/2021 Návrh na schválení bezúplatného převodu pozemků parc. č. 2246/25 a 3039/1,

oba v katastrálním území Štítary u Kolína, v obci Kolín, včetně staveb

I. Rada města schvaluje
bezúplatný převod inženýrských sítí - dešťové kanalizace, kanalizačního řadu a veřejného osvětlení na
pozemcích parc. č. 2246/25 a parc. č. 3039/1 v katastrálním území Štítary u Kolína, vše
ve vlastnictví společnosti P Invest & Develop s.r.o., IČ 27428150, se sídlem Barákova 499, 28911
Pečky, do vlastnictví města Kolína, s účinností ke dni nabytí nemovitostí - pozemků parc. č. 2246/25 a
3039/1

II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi
1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, předložit návrh Zastupitelstvu města dle bodu II
Termín: 25.01.2021
1.2. referentovi Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu majetku dle bodu III tohoto usnesení
Termín: 15.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3348/89/RM/2021 Návrh na zrušení části usnesení a vyřazení žádosti o nájem bytu ze seznamu
žadatelů o nájem bytu

I. Rada města ruší
bod č. 3 v usnesení č. 3252/85/RM/2020 ze dne 14.12.2020 návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 2, Benešova 639, Kolín II mezi městem Kolín a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3349/89/RM/2021 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 Kolína
Termín: 28.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3350/89/RM/2021 Návrh na vyřazení žádosti o přidělení jiného bytu ze seznamu žadatelů

I. Rada města schvaluje
vyřazení žádosti o přidělení jiného bytu ze seznamu žadatelů o nájem bytu v majetku města Kolína
žádost č. j. 45518/17 ze dne 04.05.2017
žadatelka░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

II. Rada města ukládá
1. Alici Šauerové
1.1. vyřadit žádost ze seznamu žadatelů o nájem bytu v majetku města
Termín: 28.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3351/89/RM/2021 Návrh na zaevidování žádostí o nájem 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. 1530/21 ze dne 06.01.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ;
2. žádost o nájem bytu č. j. 1628/21 ze dne 06.01.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ;
3. žádost o nájem bytu č. j. 2347/21 ze dne 07.01.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
II. Rada města ukládá
1. Alici Šauerové
1.1. zařadit žádost do seznamu žadatelů
Termín: 28.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3352/89/RM/2021 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s možností
prodloužení

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt
č.░░░░ ░ o velikosti 2+1 (60,95 m2), který je umístěn ve 2. podlaží domu č. p. 872, ul. Zengrova, Kolín
II,
s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;

II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvu
Termín: 31.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3353/89/RM/2021 Návrh na prodloužení nájemních smluv

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt:
1) č. 28 v domě č. p. 110, ul. Husova, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2023
2) č. 4 v domě č. p. 129, ul. Na Hradbách, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
3) č. 8 v domě č. p. 130, ul. Na Hradbách, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
4) č. 3 v domě č. p. 131, ul. Na Hradbách, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.03.2022
5) č. 3 v domě č. p. 133, ul. Na Hradbách, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
6) č. 8 v domě č. p.133, ul. Na Hradbách, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
7) č. 3 v domě č. p. 637, ul. Benešova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.03.2022
8) č. 3 v domě č. p. 640, ul. Benešova, Kolín II s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
9) č. 1 v domě č. p. 642, ul. Benešova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
10) č. 5 v domě č. p. 642, ul. Benešova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
11) č. 13 v domě č. p. 642, ul. Benešova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
12) č. 4 v domě č. p. 643, ul. Benešova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
13) č. 16 v domě č. p. 773, ul. Benešova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.03.2022
14) č. 16 v domě č. p. 774, ul. Benešova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
15) č. 30 v domě č. p. 806, ul. Dělnická, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
16) č. 38 v domě č. p. 806, ul. Dělnická, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
17) č. 25 v domě č. p. 807, ul. Dělnická, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
18) č. 11 v domě č. p. 867, ul. Bezručova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
19) č.30 v domě č. p. 867, ul. Bezručova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
20) č. 41 v domě č. p. 867, ul. Bezručova, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
21) č. 1 v domě č. p. 880, ul. Pražská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
22) č. 14 v domě č. p. 880, ul. Pražská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do
31.03.2022
23 č. 11 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, se společností MELA o.p.s, Nová 106, 281 25
Konárovice do 31.03.2022
24) č. 12 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, se společností MELA o.p.s, Nová 106, 281 25
Konárovice do 31.03.2022
25) č. 49 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
26) č. 58 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.03.2022
27) č. 68 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
28) č. 1 v domě č. p. 21, ul. Kutnohorská, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
29) č. 10 v domě č. p. 872, ul. Zengrova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do
31.03.2022
30) č. 13 v domě č. p. 872, ul. Zengrova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
31) č. 4 v domě č. p. 357, ul. Havlíčkova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
32) č. 3 v domě č. p. 441/2, ul. Zengrova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
33) č. 15 v domě č. p. 538, ul. Havlíčkova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022

34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)

č. 8 v domě č. p. 818, ul. Havlíčkova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.03.2022
č. 1 v domě č. p. 44, ul. Tovární, Kolín V, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
č. 15 v domě č. p. 44, ul. Tovární, Kolín V, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
č. 13 v domě č. p. 1413, ul. Tovární, Kolín V, se ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
č. 16 v domě č. p. 1413, ul. Tovární, Kolín V, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
č. 5 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
č. 13 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.03.2022
č. 20 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
č. 21 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
č. 35 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022

II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. zajistit podpis dodatků k nájemním smlouvám
Termín: 31.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3354/89/RM/2021 Návrh na prodloužení nájemní smlouvy se zaměstnancem TMMCZ

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt:

1. č. 24 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.01.2022
II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. zajistit podpis dodatku k nájemní smlouvě
Termín: 31.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3355/89/RM/2021 Návrh na prodloužení nájemních smluv se zaměstnanci TMMCZ

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt:
1.
2.
3.
4.
5.

č.
č.
č.
č.
č.

3 v domě č. p. 1012, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
12 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
11 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
19 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
20 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

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

21 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
26 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
30 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
36 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.03.2022
25 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
26 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
29 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
15 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
25 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
39 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
41 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
51 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.03.2022
53 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
56 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
62 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
9 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
18 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
45 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
47 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
15 v domě č. p. 1029, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░ do 31.03.2022
5 v domě č. p. 1030, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
15 v domě č. p. 1030, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
16 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
26 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
37 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
31 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.01.2022
15 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
31 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
37 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
49 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
68 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
92 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
95 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
22 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
51 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
69 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
73 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
88 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
24 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
43 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.03.2022
51 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.03.2022
6 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
13 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022
27 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
31 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
39 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
47 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.03.2022
60 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.03.2022
86 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.03.2022
105 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2022

II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. zajistit podpis dodatků k nájemním smlouvám
Termín: 31.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3356/89/RM/2021 Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v
suterénu domu č.p. 356, ul. Zengrova, Kolín IV, o výměře 279 m2

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání o výměře 279 m2 umístěného
v suterénu domu č. p. 356, ul. Zengrova, Kolín IV na pozemku parcela st. č. 2248, v k.ú. a obci Kolín,
zapsanému na LV č. 10001, katastrální území Kolín, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kolín, konkrétnímu nájemci neziskové organizaci Prostor plus o.p.s., IČ 26594633,
Na Pustině 1068, Kolín II, za účelem provozování neziskové činnosti "Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi a jejich fakultativní služby" dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006, za roční
nájemné ve výši 72.000 Kč/rok bez úhrad za služby spojené s užíváním prostor sloužících k
podnikání. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.04.2021, a to na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou.

II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. uveřejnit záměr na úřední desce MěÚ Kolín
Termín: 30.04.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3357/89/RM/2021 Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v domě
č.p. 366, ul. Fügnerova, Kolín II, o výměře 350 m2 a pozemku o výměře 601 m2

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání o výměře 350 m2 v domě č. p. 366,
ul. Fügnerova, Kolín II na pozemku parcela č. st. 2316 v obci Kolín, zapsanému na LV č. 10001,
katastrální území Kolín, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Kolín, jehož součástí je prostor sloužící k podnikání o celkové výměře 429,60 m2 a pozemku parc. č.
2577/1 o výměře 601 m2 v obci Kolín, zapsanému na LV č. 10001, katastrální území Kolín, vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, konkrétnímu nájemci České
tábornické unii - Velké radě oblasti Labsko - Sázavské, p.s., IČ 66492564, se sídlem Politických vězňů
28, Kolín IV, za účelem provozování mimoškolní volnočasové aktivity dětí a mládeže, které jsou
důležitým prostředkem primární prevence nežádoucích společenských jevů. Dále se tento subjekt
dlouhodobě věnuje i plnění výchovných a vzdělávacích cílů, což vhodně doplňuje působení rodiny a
školy. Roční nájemné bude stanoveno ve výši 12.000 Kč/rok bez úhrad za služby spojené s užíváním
prostor sloužících k podnikání. Veškeré náklady na služby budou hrazeny na základě podkladů od

příslušných dodavatelů pronajímatelem městem Kolín (OSBN). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou s účinností od 01.04.2021.
II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. uveřejnit záměr na úřední desce MěÚ Kolín
Termín: 29.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3358/89/RM/2021 Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 21, ul.
Kutnohorská, Kolín IV. a schválení nájemní smlouvy s neziskovou organizací Farní charita Kolín

I. Rada města schvaluje
pronájem prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 21, ul. Kutnohorská, Kolín IV, o výměře 142,24
m2, konkrétnímu nájemci neziskové organizaci Farní charita Kolín, se sídlem Brandlova 17, 280 02 Kolín
I, IČ 73633941, za účelem poskytování charitního šatníku a skladu potravinové pomoci, a to za roční
nájemné ve výši 1.000 Kč/rok bez úhrad za služby spojené s užíváním prostor sloužících k podnikání s
účinností od 01.02.2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3359/89/RM/2021 Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 21, ul.
Kutnohorská, Kolín IV. a schválení nájemní smlouvy s neziskovou organizací Farní charita Kolín

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 21,
ul. Kutnohorská, Kolín IV, o výměře 142,24 m2, konkrétnímu nájemci neziskové organizaci Farní
charita Kolín, se sídlem Brandlova 17, 280 02 Kolín I, IČ 73633941, za účelem poskytování charitního
šatníku a skladu potravinové pomoci, a to za roční nájemné ve výši 1.000 Kč/rok bez úhrad za služby
spojené s užíváním prostor sloužících k podnikání s účinností od 01.02.2021 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. zajistit podpis smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání dle bodu II
Termín: 31.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3360/89/RM/2021 Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 34, ul. Za Školou,
Kolín - Štítary a schválení nájemní smlouvy s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Kolín

I. Rada města schvaluje
pronájem prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 34, ul. Za Školou, Kolín - Štítary, o výměře 66,962
m2, konkrétnímu nájemci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Kolín se sídlem Tyršova 808, 280
02 Kolín II, IČ 75063425, za účelem provozování kanceláře a skladu, a to za měsíční nájemné ve
výši 1.000 Kč/měsíc bez úhrad za služby spojené s užíváním prostor sloužících k podnikání s účinností od
01.02.2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3361/89/RM/2021 Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 34, ul. Za Školou,
Kolín - Štítary a schválení nájemní smlouvy s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Kolín

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 34, ul. Za
Školou, Kolín - Štítary, o výměře 66,962 m2, konkrétnímu nájemci Oblastnímu spolku Českého
červeného kříže Kolín se sídlem Tyršova 808, 280 02 Kolín II, IČ 75063425, za účelem provozování
kanceláře a skladu, a to za měsíční nájemné ve výši 1.000 Kč/měsíc bez úhrad za služby spojené s
užíváním prostor sloužících k podnikání s účinností od 01.02.2021 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. zajistit podpis smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání dle bodu II
Termín: 31.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3362/89/RM/2021 Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání ul. Brankovická bez č.p. / č.e.,
Kolín V. a schválení nájemní smlouvy s nájemcem Lubomírem Šínem

I. Rada města schvaluje
pronájem prostor sloužících k podnikání ul. Brankovická bez č.p. / č.e., Kolín V, o výměře 178,55 m2
nájemci Lubomíru Šínovi, se sídlem Sladkovského 620, Kolín IV, IČ 49847791, za účelem provozování
restaurace, a to za roční nájemné ve výši 60.000 Kč/rok bez úhrad za služby spojené s užíváním prostor
sloužících k podnikání s účinností od 01.02.2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3363/89/RM/2021 Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání ul. Brankovická bez č.p. / č.e.,
Kolín V. a schválení nájemní smlouvy s nájemcem Lubomírem Šínem

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání ul. Brankovická bez č.p. /
č.e., Kolín V, o výměře 178,55 m2 nájemci Lubomíru Šínovi se sídlem Sladkovského 620, Kolín IV, IČ
49847791, za účelem provozování restaurace, a to za roční nájemné ve výši 60.000 Kč/rok bez úhrad za
služby spojené s užíváním prostor sloužících k podnikání s účinností od 01.02.2021 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. zajistit podpis smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání dle bodu II
Termín: 31.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3364/89/RM/2021 Návrh na schválení výpovědi z prostoru sloužícího k podnikání a pověření
místostarosty města k jejímu podpisu

I. Rada města schvaluje
podání výpovědi nájemci Kateřině Bargárové, se sídlem Palackého 90, 281 01 Velim, IČ 71408983 na
základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 27.01.2020 v domě č. p. 1354, ul.
Antonína Kaliny, Kolín V

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3365/89/RM/2021 Návrh na schválení výpovědi z prostoru sloužícího k podnikání a pověření
místostarosty města k jejímu podpisu

I. Rada města pověřuje
1. místostarostu města Kolína Michala Najbrta k podpisu výše uvedené výpovědi
II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. zajistit podání výpovědi
Termín: 15.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3366/89/RM/2021 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.11.2020 k zakázce
malého rozsahu na akci "Kolín, Smetanova 764 protipožární zabezpečení objektu"

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.11.2020 ve věci zakázky malého rozsahu na
akci "Kolín, Smetanova 764 protipožární zabezpečení objektu" mezi městem Kolín jako objednatelem
a společností Buildtechnology, s.r.o. IČ 06147941, Družební 769/2D, 779 00 Olomouc jako zhotovitelem,
který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petře Krásné
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.11.2020 za město Kolín dle bodu I.
tohoto usnesení
Termín: 29.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3367/89/RM/2021 Návrh na schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k
podnikání uzavřené dne 28.11.2008 mezi městem Kolín a společností Prime Catering s.r.o., IČ
03500667, Starokolínská 287, 280 02 Kolín IV

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 109, ul. Zámecká,
Kolín I, uzavřené dne 28.11.2008 mezi pronajímatelem městem Kolín a nájemcem společností Prime
Catering s.r.o., IČ 03500667, Starokolínská 287, 280 02 Kolín IV na základě smlouvy o postoupení
smlouvy ze dne 22.12.2020.

II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. zajistit podpis dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi
pronajímatelem městem Kolín a nájemcem společností Prime Catering s.r.o., IČ 03500667,
Starokolínská 287, 280 02 Kolín IV dle bodu I.
Termín: 26.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3368/89/RM/2021 Návrh na rozhodnutí o vybraném zhotoviteli na zakázku malého rozsahu s
názvem "Provizorní zajištění objektu č.p. 125 v ulici Na Hradbách, Kolín" a schválení smlouvy o
dílo

I. Rada města rozhoduje

o výběru zhotovitele na zakázku malého rozsahu s názvem "Provizorní zajištění objektu č.p. 125 v
ulici Na Hradbách, Kolín", a to na základě doporučení hodnotící komise. Vybrán byl tento subjekt:
Realitní a stavební společnost s.r.o., IČ 41432037, Fantova 693/45, 614 00 Brno, adresa pro doručování
korespondence Žitenická 10, 286 01 Čáslav.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3369/89/RM/2021 Návrh na rozhodnutí o vybraném zhotoviteli na zakázku malého rozsahu s
názvem "Provizorní zajištění objektu č.p. 125 v ulici Na Hradbách, Kolín" a schválení smlouvy o
dílo

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností Realitní a stavební společnost s.r.o., IČ 41432037, Fantova
693/45, 614 00 Brno, adresa pro doručování korespondence Žitenická 10, 286 01 Čáslav, na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Provizorní zajištění objektu č.p. 125 v ulici Na Hradbách,
Kolín", která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Jiřímu Šustrovi
1.1. uveřejnit rozhodnutí zadavatele o vybraném zhotoviteli na profilu zadavatele na internetových
stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky https://zakazky.mukolin.cz/ v souladu s
bodem I tohoto usnesení
Termín: 29.01.2021
2. Jiřímu Šustrovi
2.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo za město Kolín dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 29.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3370/89/RM/2021 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Výměna oken a oprava havarijního stavu fasády bytového domu č.p.
93, Na Hradbách, Kolín"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna oken
a oprava havarijního stavu fasády bytového domu č.p. 93, Na Hradbách, Kolín" podle ustanovení § 27 a
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:
1. David Sixta stavební s.r.o., IČ 04259106, Václavská 4, 280 02 Kolín III
2. PAMAK s.r.o., IČ 25779656, Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín I
3. STAVMIKA s.r.o., IČ 27641759, Sadová 636, Velim, 281 01
4. Interdeko - stavby, s.r.o., IČ 26190664, č. p. 167, 285 41 Malešov

5. KG-SERVIS, spol. s r.o., IČ 25682512, Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim
6. BUILDTECHNOLOGY s.r.o., IČ 06147941, Družební 769/2d, Nové Sady, 779 00 Olomouc
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: 26.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3371/89/RM/2021 Návrh na uzavření Dodatku ke smlouvě o poskytování služeb

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb ke Smlouvě č. 01507/2018 mezi městem Kolín a
společností Lexart.cz s.r.o., Antonínovo náměstí 59, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 28586964, na prodloužení
smlouvy do 31.12.2021, který je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Šárce Kuchařové
1.1. referentce Kanceláře úřadu, zajistit uzavření předmětného dodatku za město Kolín
Termín: 31.01.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Mgr. Michael Kašpar
starosta

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

