P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 90. schůze Rady města Kolína
konaná dne 08.02.2021

3372/90/RM/2021 Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína

I. Rada města schvaluje
předložený program 90. schůze Rady města Kolína v následujícím znění:
1.

Zahájení a ověření zápisu z minulé schůze Rady města Kolína

2.

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

3.

Návrh na schválení žádostí o povolení zvláštního užívání místní komunikace - zřízení vyhrazeného
parkování, prodloužení platnosti stávajícího
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Ing. Bc. František Pospíšil
Schválil: Ing. Bc. František Pospíšil

4.

Návrh na schválení cílů - podpůrných opatření v rámci proseniorských a prorodinných opatření
Města Kolín
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petr Mach
Schválil: Michal Najbrt

5.

Návrh na schválení přílohy č. 3, 4 a 5 ke smlouvě o dílo 02/SOC a ZDR ze dne 01.01.2003
(předpisů záloh na rok 2021 pro Kluby seniorů v majetku města Kolína)
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Monika Kroupová DiS.
Schválil: Mgr. Petr Mach

6.

Návrh na schválení zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem
"V 00467 - Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA - 2. etapa - nové vyhlášení"
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Mgr. Barbora Vedralová
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková

7.

Návrh na schválení Programu prevence kriminality města Kolína na rok 2021 včetně finanční
spoluúčasti města Kolína
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Mgr. Barbora Vedralová
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková

8.

9.

Návrh na schválení kupních smluv na prodej movitých věcí z majetku města
Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Mgr. Monika Pohůnková
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
Návrh na schválení dodatku č. 5 s Prostor Plus, o.p.s.
Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Mgr. Monika Pohůnková
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová

Návrh na schválení Zásad pro vydávání Zpravodaje města Kolína
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
10.
Zpracoval: Ing. Gabriela Malá, MBA
Schválil: Ing. Gabriela Malá, MBA
Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Tisk Zpravodaje města Kolína"
11. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Gabriela Malá, MBA
Schválil: Ing. Gabriela Malá, MBA
Návrh na schválení soutěžních podmínek architektonicko-urbanistické soutěže o návrh Jiráskovo
náměstí v Kolíně
12. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Václav Horák
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na zrušení usnesení č. 5352/147/RM/2018 a na uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene k zakázce "Rekonstrukce mostku přes Polepský potok"
13. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Iveta Luťhová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem
"Dodání a montáž malého nákladního výtahu pro provoz kuchyně v objektu Mateřská škola Kolín
II., Bachmačská 710"
14.
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Radka Váňová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem
"Kompletní pasport veřejného osvětlení města Kolína - podzemní i nadzemní část"
15. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Iveta Luťhová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Kolín, Čechovy sady - parkoviště 2. etapa"
16. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Václav Horák
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
17. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti k zakázce "Rekonstrukce
havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ul. Rybářská, Kolín II"

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Ontlová DiS.
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Rekonstrukce
mostu přes Polepský potok"
18. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Iveta Luťhová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na uzavření dohody o narovnání se společností GEOSAN GROUP a.s. v rámci zakázky
"Revitalizace ulice Pražské v Kolíně"
19. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Václav Horák
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na schválení záměrů prodat části městských pozemků v katastrálním území Kolín
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
20.
Zpracoval: Jitka Vacková
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zrušení Nařízení č. 2/2013, schválení metodického dokumentu, udělení výjimky při
finančních výdajích z rozpočtu města, a na oslovení Stanislava Rosického, IČ 61887862, na
zajištění služeb v rámci překážek silničního provozu
21.
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Jan Kokeš
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Žádost o souhlas s umístěním stavby na části městského pozemku parc. č. 347 z důvodu
zateplení obvodových stěn rodinného domu čp. 592, ul. Okružní, Kolín V
22. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Žádost o souhlas s umístěním stavby na části městského pozemku parc. č. 2634/18 z důvodu
zateplení obvodových stěn bytového domu čp. 699, ul. Bachmačská, Kolín II
23. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Žádost o povolení stavební úpravy části městského pozemku parc. č. 2814/27 v katastrálním
území Kolín a obci Kolín z důvodu rozšíření stávajícího sjezdu
24. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Žádost o povolení stavební úpravy části městského pozemku parc. č. 2643/3 v katastrálním
území Kolín a obci Kolín z důvodu zřízení nového sjezdu
25. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jitka Vacková
Schválil: Ing. Jan Kokeš
26. Žádost o povolení stavební úpravy části městského pozemku parc. č. 2515/37 v katastrálním
území Kolín a obci Kolín z důvodu zřízení bezbariérových vstupů k bytovému domu v ulici

Masarykova 821-823
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby
vodovodu
27. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Vodovodní přípojka parc. č. 36, ul. K Louži,
Zibohlavy"
28. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Sodovkárna Kolín - provoz Ovčáry, p. č. 637/91
k.ú. Ovčáry"
29. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, Kolín, Spálenka, ul. Jana Vostrčila, parc. č.
521/11
30. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Markéta Drahotová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zaevidování žádostí o nájem bytu do seznamu žadatelů o nájem bytu
Předkládá: Michal Najbrt
31.
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na zaevidování žádostí o nájem bytu do seznamu žadatelů o nájem bytu
Předkládá: Michal Najbrt
32.
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na opětovné uzavření nájemních smluv na dočasně uvolněné byty
Předkládá: Michal Najbrt
33.
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení
Předkládá: Michal Najbrt
34.
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na uzavření nájemních smluv na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení se
zaměstnanci Toyota Motor Manufacturing Czech Republic s.r.o.
35. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík

36. Návrh na prodloužení nájemní smlouvy
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Šárka Schederová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na zrušení usnesení Rady města č. 3364/89/RM/2021 a 3365/89/RM/2021 ze dne
18.01.2021 na schválení výpovědi z prostoru sloužícího k podnikání a pověření místostarosty
města k jejímu podpisu
37.
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na nabytí vlastnického práva města Kolín k Pernerově hrobce (opuštěná hrobka), které
bylo uděleno označení "čestný hrob"
Předkládá: Michal Najbrt
38.
Zpracoval: Bc. Jana Foffová MBA
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Přizváni: Bc. Jana Foffová MBA
Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v suterénu domu č. p.
748, ul. Družstevní, Kolín II, o výměře 78 m2
39. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na vyvěšení opakovaného záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí
č. p. 397, ul. Ovčárecká, Kolín V, o výměře 70,30 m2
40. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na vyvěšení opakovaného záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí
č. p. 93, ul. Na Hradbách, Kolín I, o výměře 27 m2
41. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřené dne
01.07.2011 mezi městem Kolín a společností Dětský lékař MUDr. Straková Dagmar, s.r.o.
42. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřené dne
20.08.2012 mezi městem Kolín a nájemcem Spirálou pomoci, o.p.s.
43. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
44. Návrh na schválení dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřené dne
03.01.1993 mezi městem Kolín a nájemcem MUDr. Jiřím Mlčochem
Předkládá: Michal Najbrt

Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Žádost o odložení splatnosti nájemného za prostor sloužící k podnikání mezi městem Kolín a
Arenou Kolín, z.s., IČ: 04545052 se sídlem Rimavské Soboty 923, 280 02 Kolín II.
45. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na zvýšení nájemného u bytů v majetku města Kolína, u nichž lze provést úpravu o roční
míru inflace
46. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na zvýšení nájemného ve věcech pronájmu prostor sloužících k podnikání v majetku města
Kolína, u nichž lze provést úpravu o roční míru inflace
47. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na schválení výše nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv u bytových jednotek v
majetku města Kolína
48. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na schválení IX. rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2020
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
49.
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
Návrh na změnu Organizačního řádu MěÚ Kolín
Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
50.
Zpracoval: Eva Málková
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
Návrh na jmenování vedoucí Živnostenského odboru Městského úřadu Kolín
Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
51.
Zpracoval: Eva Málková
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
52. Závěr
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3373/90/RM/2021 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) ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

3374/90/RM/2021 Návrh na schválení žádostí o povolení zvláštního užívání místní komunikace zřízení vyhrazeného parkování, prodloužení platnosti stávajícího

I. Rada města schvaluje
protinávrh 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 jeden rok od data vydání povolení:
f) Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, místo podnikání Kouřimská 15, Kolín I, IČ:42744326.
g) JUDr. Boris Jančák, místo podnikání Mostní 77, Kolín IV, IČ:66218764.
h) Kooperativa pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group, sídlo společnosti Pobřežní 665/21, Praha 8 .
ch) Městská knihovna Kolín p.o., sídlo organizace Husova 69, Kolín I, IČ:61883425░
i) Jana Šabatová, místo podnikání Karoliny Světlé 151, Kolín I, IČ:71241175.
j) Asys IJD, spol. s r.o., sídlo společnosti Heverova 249, Kolín 4, IČ:43090524.
k) SZŠ a VOŠZ Kolín, místo podnikání Karoliny Světlé 135, Kolín I.
l) Městská správa kin v Kolíně p.o., sídlo organizace Smetanova 764, Kolín III, IČ:00353566.
m) Komerční banka a.s., sídlo společnosti Na Příkopě 33, Praha 1, IČ:45317054.
n) Alena Blažková, místo podnikání Politických vězňů 34, Kolín IV, IČ:14758261.
o) JD-GYN, s.r.o., sídlo společnosti Národní obrany 49, Praha 6, IČ:02474778 .
p) Josef Němec, místo podnikání Bohouňovice I, čp.9, IČ:64755614.
g) Radek Mühl, místo podnikání Erbenova 2335, Dvůr Králové nad Labem, IČ:87017440.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3375/90/RM/2021 Návrh na schválení žádostí o povolení zvláštního užívání místní komunikace zřízení vyhrazeného parkování, prodloužení platnosti stávajícího

I. Rada města neschvaluje
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
Městský společenský dům v Kolíně p.o., sídlo organizace Zámecká 109, Kolín I, IČ:46383859.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

3376/90/RM/2021 Návrh na schválení cílů - podpůrných opatření v rámci proseniorských a
prorodinných opatření Města Kolín

I. Rada města schvaluje
cíle pro rodinnou a proseniorskou politiku Města Kolína pro roky 2021 a 2022 v rozsahu přílohy č. 1
tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. zajistit plnění cílů a opatření v rámci proseniorských a prorodinných opatření města Kolína
Termín: 28.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3377/90/RM/2021 Návrh na schválení přílohy č. 3, 4 a 5 ke smlouvě o dílo 02/SOC a ZDR ze dne
01.01.2003 (předpisů záloh na rok 2021 pro Kluby seniorů v majetku města Kolína)

I. Rada města schvaluje
přílohy č. 3, 4 a 5 ke smlouvě o dílo 02/Soc a ZDR ze dne 01.01.2003 (předpis záloh ke smlouvě na
dodávku a odběr tepelné energie pro nebytové prostory v majetku města Kolín Klub seniorů, Na Návsi
34, Kolín VI - Štítary a Klub seniorů, Benešova 644, Kolín II - na rok 2021) ujednané mezi městem
Kolín a společností Energie AG Kolín a.s., IČ 47538457, Kolín III, Legerova 21

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. zajistit podepsání příloh č. 3, 4 a 5 (předpisů záloh na rok 2021 na dodávku a odběr tepelné
energie pro rok 2021)
Termín: 01.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3378/90/RM/2021 Návrh na schválení zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na
dodávky s názvem "V 00467 - Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA - 2. etapa - nové
vyhlášení"

I. Rada města schvaluje
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále
jen: "zákon") zahájení zadávacího řízení na dodávky v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona,
b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. 2) v souladu s ustanovením § 53, odst. 6), zákona
jako základní hodnoticí kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč

bez DPH,
c) zadávací podmínky a smlouvu o dílo, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení,
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3379/90/RM/2021 Návrh na schválení zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na
dodávky s názvem "V 00467 - Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA - 2. etapa - nové
vyhlášení"

I. Rada města jmenuje
pro zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem "V 00467 - Doplnění
technologie čistění OV v ČOV TPCA - 2. etapa - nové vyhlášení" tyto členy a náhradníky hodnoticí
komise:
členové komise:
1. Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka
2. Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování
3. Jana Ontlová, DiS, referentka oddělení investic
náhradníci komise:
1. Mgr. Michael Kašpar, starosta města
2. Ing. Iveta Horáková, vedoucí oddělení investic
3. Václav Horák, referent oddělení investic
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Barboře Vedralové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, zahájit na profilu zadavatele zakázku s názvem:
"V 00467 - Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA - 2. etapa - nové vyhlášení".
Termín: 26.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3380/90/RM/2021 Návrh na schválení Programu prevence kriminality města Kolína na rok 2021
včetně finanční spoluúčasti města Kolína

I. Rada města schvaluje
projektovou žádost s názvem "asistenti prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality
města Kolína na rok 2021 podávanou do dotačního programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra
ČR, včetně finanční spoluúčasti města ve výši minimálně 10 % nákladů, což je 42 000 Kč, dle podmínek
výzvy Ministerstva vnitra ČR,
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3381/90/RM/2021 Návrh na schválení Programu prevence kriminality města Kolína na rok 2021
včetně finanční spoluúčasti města Kolína

I. Rada města schvaluje

projektovou žádost s názvem "modernizaci městského kamerového systému (MKDS)" v rámci Programu
prevence kriminality města Kolína na rok 2021 podávanou do dotačního programu Prevence kriminality
Ministerstva vnitra ČR, včetně finanční spoluúčasti města ve výši minimálně 10 % nákladů, což je 25 000
Kč, dle podmínek výzvy Ministerstva vnitra ČR,
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Pavle Šimečkové
1.1. vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek, zajistit podklady pro podání žádosti do dotačního
programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra včetně nezbytných příloh, a to ve spolupráci
s městskou policií, Policií ČR a manažerem prevence kriminality.
Termín: 12.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3382/90/RM/2021 Návrh na schválení kupních smluv na prodej movitých věcí z majetku města

I. Rada města schvaluje
protinávrh na stažení návrhu na schválení kupních smluv na prodej movitých věcí z majetku města
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3383/90/RM/2021 Návrh na schválení dodatku č. 5 s Prostor Plus, o.p.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce s Prostor Plus o.p.s., IČ 26594633, Kolín, Na Pustině 1068,
kterým se doba výpůjčky prodlužuje do 31.12.2022 a který je nedílnou součástí tohoto návrhu.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Monice Pohůnkové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce s Prostor Plus o.p.s.
Termín: 28.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3384/90/RM/2021 Návrh na schválení Zásad pro vydávání Zpravodaje města Kolína

I. Rada města schvaluje
Zásady pro vydávání Zpravodaje města Kolína, včetně přílohy č. 1 Pravidla pro uveřejňování příspěvků a
přílohy č. 2 Ceník inzerce Zpravodaje města Kolína. Přílohy jsou nedílnou součástí tohoto návrhu.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Gabriele Malé, MBA

1.1. Zveřejnit schválené dokumenty na webových stránkách města Kolína.
Termín: 26.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3385/90/RM/2021 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Tisk Zpravodaje města
Kolína"

I. Rada města rozhoduje
o vyřazení nabídky uchazeče Tiskárna V&H Print Hlávko s.r.o., Náchodská 215, Nové město nad Metují
ze zadávacího řízení. Nabídka nesplňuje formální náležitosti.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3386/90/RM/2021 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Tisk Zpravodaje města
Kolína"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Tisk Zpravodaje města Kolína", a
to na základě doporučení hodnotící komise pro veřejné zakázky malého rozsahu takto:
Typos, tiskařské závody, s.r.o., IČ: 284 33 301, Podnikatelská 1160/4, Skvrňany, 301 00 Plzeň
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3387/90/RM/2021 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Tisk Zpravodaje města
Kolína"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Typos, tiskařské závody, s.r.o., IČ: 284 33 301, Podnikatelská
1160/4, Skvrňany, 301 00 Plzeň, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Tisk Zpravodaje
města Kolína", která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Gabriele Malé, MBA
1.1. uveřejnit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na profilu zadavatele E-ZAK na
internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky https://zakazky.mukolin.cz/ v
souladu s bodem I. a II. tohoto usnesení
Termín: 26.02.2021
1.2. zajistit uzavření smlouvy za město Kolín dle bodu III. tohoto usnesení
Termín: 19.02.2021

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3388/90/RM/2021 Návrh na schválení soutěžních podmínek architektonicko-urbanistické soutěže o
návrh Jiráskovo náměstí v Kolíně

I. Rada města schvaluje
soutěžní podmínky architektonicko-urbanistické soutěže o návrh Jiráskova náměstí v Kolíně

II. Rada města ukládá
1. Václavu Horákovi
1.1. referentovi Odboru investic a územního plánování, zajistit vyhlášení architektonickourbanistické soutěže o návrh Jiráskova náměstí v Kolíně
Termín: 26.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3389/90/RM/2021 Návrh na zrušení usnesení č. 5352/147/RM/2018 a na uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene k zakázce "Rekonstrukce mostku přes Polepský potok"

I. Rada města ruší
usnesení č. 5352/147/RM/2018 týkající se schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem Kolín (oprávněný) a Povodím Labe, státní podnik (povinný), Víta Nejedlého 951/8, 500
05 Hradec Králové, IČ 70890005, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce mostku
přes Polepský potok", z důvodu změny statutární osoby a časového odstupu navazujících majetkoprávních vztahů
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3390/90/RM/2021 Návrh na zrušení usnesení č. 5352/147/RM/2018 a na uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene k zakázce "Rekonstrukce mostku přes Polepský potok"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy č. 2/2021 o zřízení věcného břemene mezi městem Kolín (oprávněný) a Povodím Labe,
státní podnik (povinný), Víta Nejedlého 951/8, 500 05 Hradec Králové, IČ 70890005, na zřízení věcného
břemene v rámci zakázky malého rozsahu "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,
smlouvy za město Kolín dle bodu I tohoto usnesení

zajistit

uzavření

předmětné

Termín: 05.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3391/90/RM/2021 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávku s názvem "Dodání a montáž malého nákladního výtahu pro provoz kuchyně v objektu
Mateřská škola Kolín II., Bachmačská 710"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem "Dodání a montáž
malého nákladního výtahu pro provoz kuchyně v objektu Mateřská škola Kolín II., Bachmačská 710" 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.

SEMO VÝTAHY s.r.o., č.p. 375, 561 02 Dolní Dobrouč, IČ 27464997
VÝTAHY Čelákovice s.r.o., ul. Ruská 475, 250 88 Čelákovice, IČ 25709739
Výtahy Pardubice a.s., Průmyslová 389, 533 01 Pardubice-Pardubičky, IČ 13582101
TRIPLEX servis s.r.o., Dubinská 12, 500 09 Hradec Králové-Svinary, IČ 28854250
TRIPLEX CZ s.r.o., Blešno 21, 503 46 Blešno, IČ 25283693
Výtahy VOTO s.r.o., Jateční 2691/10, 301 00 Plzeň-Východní Předměstí, IČ 62623826

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: 26.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3392/90/RM/2021 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby s názvem "Kompletní pasport veřejného osvětlení města Kolína - podzemní i nadzemní
část"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Kompletní pasport
veřejného osvětlení města Kolína - podzemní i nadzemní část" 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. RAISA, spol. s r.o., Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IV, IČ 43005071
2. AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, IČ 25148117
3. HRDLIČKA spol. s r.o., nám. 9 května 45, 266 01 Tetín, IČ 18601227

4. ELMOS LIBEREC s.r.o., Ševčíkova 982, 460 06 Liberec VI-Rochlice, IČ 47780126
5. ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4-Lhotka, IČ 25751018
6. Maděra a Šípek, spol. s r.o., Bílkova 116, 290 01 Poděbrady-Kluk, IČ 45144664

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: 05.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3393/90/RM/2021 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Kolín, Čechovy sady - parkoviště 2. etapa"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Kolín, Čechovy sady parkoviště 2. etapa" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, RM schvaluje zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo
1. HALKO stavební společnost, s.r.o.,
Václavské náměstí 28, 280 02 Nová Ves I,
IČ 43090150
2. AVE Kolín s.r.o.,
Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V,
IČ 25148117
3. STRABAG a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5,
IČ 60838744
4. SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
IČ 48035599
5. Safeconn, s.r.o.
Křížová 503, 281 01 Velim,
IČ 02646692
6. K + G - tranzit, spol. s r.o.,
Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim,
IČ 47547651

II. Rada města ukládá
1. Václavu Horákovi
1.1. referentovi 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: 26.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3394/90/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti k zakázce
"Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ul. Rybářská, Kolín II"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy č. 52/2021 o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě mezi městem Kolín
(oprávněný) a J.M.KAPA, s.r.o. (budoucí povinný), Rybářská 56, 280 02 Kolín II, IČ 60935081, na zřízení
služebnosti v rámci zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační
stoky v ul. Rybářská, Kolín II", která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. Rada města ukládá
1. Janě Ontlové
1.1. referentce Odboru investic
smlouvy za město Kolín

a

územního

plánování,

zajistit

uzavření

předmětné

Termín: 26.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3395/90/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu
"Rekonstrukce mostu přes Polepský potok"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
uzavření smlouvy č. 1/2021 o vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Rekonstrukce mostu
přes Polepský potok" mezi městem Kolín a obcí Polepy, Polepy 131, 280 02 Polepy, IČ 00235644, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. Rada města ukládá
1. Ivetě Luťhové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, předložit návrh dle bodu I tohoto usnesení ke
schválení Zastupitelstvu města Kolína

Termín: 05.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3396/90/RM/2021 Návrh na uzavření dohody o narovnání se společností GEOSAN GROUP a.s. v
rámci zakázky "Revitalizace ulice Pražské v Kolíně"

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o narovnání mezi městem Kolín Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín 1, IČ 00235440 a
zhotovitelem GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, IČ 28169522 v rámci zakázky
"Revitalizace ulice Pražské v Kolíně", která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
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, zajistit uzavření předmětné dohody o
narovnání za město Kolín dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 01.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3397/90/RM/2021 Návrh na schválení záměrů prodat části městských pozemků v katastrálním
území Kolín

I. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru prodat část pozemku parc. č. 598/39 v k. ú. Kolín o výměře cca 39 m2, ve
vlastnictví města Kolína, na úřední desce a internetových stránkách města
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3398/90/RM/2021 Návrh na zrušení Nařízení č. 2/2013, schválení metodického dokumentu,
udělení výjimky při finančních výdajích z rozpočtu města, a na oslovení Stanislava Rosického, IČ
61887862, na zajištění služeb v rámci překážek silničního provozu

I. Rada města ruší
Nařízení města Kolína č. 2/2013 o stanovení maximálních cen za nucený odtah osobních vozidel a vraků
na katastrálním území města Kolína a za střežení těchto vozidel na určeném parkovišti, které je nedílnou
součástí tohoto usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3399/90/RM/2021 Návrh na zrušení Nařízení č. 2/2013, schválení metodického dokumentu,
udělení výjimky při finančních výdajích z rozpočtu města, a na oslovení Stanislava Rosického, IČ

61887862, na zajištění služeb v rámci překážek silničního provozu

I. Rada města schvaluje
Metodický dokument o rozdělení kompetencí mezi odbory MěÚ Kolín při nucených odtazích vozidel na
území města Kolína, který je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, rozeslání metodického dokumentu všem
odborům dotčených činností nucených odtahů k jeho plnění v souladu s bodem II tohoto
usnesení
Termín: 26.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3400/90/RM/2021 Návrh na zrušení Nařízení č. 2/2013, schválení metodického dokumentu,
udělení výjimky při finančních výdajích z rozpočtu města, a na oslovení Stanislava Rosického, IČ
61887862, na zajištění služeb v rámci překážek silničního provozu

I. Rada města schvaluje
výjimku ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu města
pro zajištění nucených odtahů v rámci překážek silničního provozu na přechodnou dobu s fyzickou
osobou Stanislav Rosický (Odtahy Kolín), Dobešovice 501, 280 02 Červené Pečky, IČ 61887862
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3401/90/RM/2021 Návrh na zrušení Nařízení č. 2/2013, schválení metodického dokumentu,
udělení výjimky při finančních výdajích z rozpočtu města, a na oslovení Stanislava Rosického, IČ
61887862, na zajištění služeb v rámci překážek silničního provozu

I. Rada města schvaluje
uzavření rámcové objednávky na služby v rámci zajištění překážek silničního provozu s fyzickou
osobou Stanislav Rosický (Odtahy Kolín), Dobešovice 501, 280 02 Červené Pečky, IČ 61887862, do
maximální výše 250 tis. Kč bez DPH dle skutečně provedených úkonů - odtahů překážek silničního
provozu, a to na přechodnou dobu než bude zajištěn nový provozovatel, za podmínek vyplývajících z
této objednávky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Viktoru Prokešovi
1.1. řediteli Městské policie Kolín, zajistit uzavření rámcové objednávky s odtahovou službou Odtahy
Kolín - Stanislav Rosický dle tohoto usnesení
Termín: 26.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3402/90/RM/2021 Žádost o souhlas s umístěním stavby na části městského pozemku parc. č. 347 z
důvodu zateplení obvodových stěn rodinného domu čp. 592, ul. Okružní, Kolín V

I. Rada města souhlasí
s umístěním stavby na části pozemku parc. č. 347 v katastrálním území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví
města Kolína pro vlastníky rodinného domu čp. 592 v Kolíně V, manžele ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ , oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ . Toto zateplení bude
zasahovat tloušťkou svých konstrukčních vrstev, tj. cca 150 mm, nad uvedený městský pozemek

II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi
1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, zajistit vyrozumění žadatele o stanovisku Rady
města Kolína
Termín: 15.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3403/90/RM/2021 Žádost o souhlas s umístěním stavby na části městského pozemku parc. č.
2634/18 z důvodu zateplení obvodových stěn bytového domu čp. 699, ul. Bachmačská, Kolín II

I. Rada města souhlasí
s umístěním stavby na části pozemku parc. č. 2634/18 v katastrálním území Kolín a obci Kolín
ve vlastnictví města Kolína pro Společenství vlastníků domu čp. 699, Kolín II, IČ 71220721, se
sídlem Bachmačská 699, 280 02 Kolín II. Toto zateplení bude zasahovat tloušťkou svých konstrukčních
vrstev, tj. cca 140 mm, nad uvedený městský pozemek

II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi
1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, zajistit vyrozumění žadatele o stanovisku Rady
města Kolína
Termín: 15.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3404/90/RM/2021 Žádost o povolení stavební úpravy části městského pozemku parc. č. 2643/3 v
katastrálním území Kolín a obci Kolín z důvodu zřízení nového sjezdu

I. Rada města schvaluje
zřízení sjezdu přes část pozemku parc. č. 2643/3 v katastrálním území a obci Kolín ve vlastnictví města
Kolína a dopravní připojení pozemku parc. č. 2639/39 v katastrálním území a obci Kolín, který je ve
spoluvlastnictví žadatelů ░░░░ ░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░ , oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

II. Rada města ukládá
1. Jitce Vackové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, vyrozumět žadatele o stanovisku Rady města a
zabezpečit uzavření smlouvy mezi oběma subjekty o právu stavebně upravit část městského
pozemku
Termín: 31.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3405/90/RM/2021 Žádost o povolení stavební úpravy části městského pozemku parc. č. 2515/37 v
katastrálním území Kolín a obci Kolín z důvodu zřízení bezbariérových vstupů k bytovému domu
v ulici Masarykova 821-823

I. Rada města schvaluje
zřízení bezbariérových vstupů přes části pozemku parc. č. 2515/37 v katastrálním území Kolín a obci
Kolín ve vlastnictví města Kolína, jedná se bezbariérové vstupy ke třem vchodům bytového domu v ulici
Masarykova čp. 821 až 823 na pozemku parc. č. st. 4968 v katastrálním území Kolín a obci Kolín,
žadatelem je Společenství vlastníků Masarykova 821, 822, 823, Kolín, sídlo Masarykova 822, 280 02
Kolín II, IČ 26755548
II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi
1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, vyrozumět žadatele o stanovisku Rady města a
zabezpečit uzavření smlouvy mezi oběma subjekty o právu stavebně upravit části městského
pozemku
Termín: 20.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3406/90/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění,
provozování a údržby vodovodu

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby vodovodu na
pozemcích parc. č. 2676/31, 2987/2, 2643/3, 2643/18, 2637/34, 2980/1, 2637/26 v kat.
území a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "Vodovod v lokalitě Čakan, Kolín"
a uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím
povinným bude město Kolín a budoucím oprávněným Vodohospodářské sdružení Kolín, Havelcova
70, Kolín III, IČ 61882976. Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca
180.600 Kč + DPH. Konečná cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle
skutečné délky potrubí stanovené geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy
II. Rada města ukládá
1. Janě Krügerové

1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy za město
Kolín
Termín: 19.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3407/90/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Vodovodní přípojka parc. č. 36,
ul. K Louži, Zibohlavy"

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby
vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 290/1 v kat. území Zibohlavy a obci Kolín ve vlastnictví města
Kolína pod názvem stavby "Vodovodní přípojka parc. č. 36, ul. K Louži, Zibohlavy" a uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín
a budoucím oprávněným ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . Předpokládaná úhrada za zřízení
věcného břemene se sjednává ve výši cca 1.500 Kč + DPH. Konečná cena bude stanovena
ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle skutečné délky potrubí stanovené geometrickým plánem,
který bude nedílnou součástí smlouvy
II. Rada města ukládá
1. Janě Krügerové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy za město
Kolín
Termín: 19.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3408/90/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Sodovkárna Kolín - provoz
Ovčáry, p. č. 637/91 k.ú. Ovčáry"

I. Rada města ruší
usnesení 1966/50/RM/2020 ze dne 03.02.2020, kterým bylo schváleno zřízení věcného břemeneslužebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby plynovodní, vodovodní a kanalizační
přípojky na pozemcích parc. č. 637/82, 637/34, 1253/1 v kat. území Ovčáry u Kolína a obci Ovčáry
ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "Sodovkárna Kolín - provoz Ovčáry, p. č. 637/91 k.ú.
Ovčáry" a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím
povinným bude město Kolín a budoucím oprávněným Sodovkárna Kolín s.r.o., Zahradní 46, 280 02
Kolín III, IČ 08530408. Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca 69
200 Kč + DPH. Konečná cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle skutečné
délky potrubí stanovené geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3409/90/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Sodovkárna Kolín - provoz

Ovčáry, p. č. 637/91 k.ú. Ovčáry"

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby plynovodní a
kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 637/82, 637/34, 1253/1 v kat. území Ovčáry u Kolína a
obci Ovčáry ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "Sodovkárna Kolín - provoz Ovčáry, p.
č. 637/91 k.ú. Ovčáry" a uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeneslužebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín a budoucím oprávněným Sodovkárna Kolín
s.r.o., Zahradní 46, 280 02 Kolín III, IČ 08530408. Sodovkárna Kolín s.r.o. zastoupena ░░░░ ░░░░
░░░░ , jednatelem firmy, žádá o bezúplatné zřízení věcného břemene. Předpokládaná délka věcného
břemene je cca 341 bm + 4 x šachta do 1m2. Skutečnou délku potrubí stanoví geometrický plán, který
bude nedílnou součástí "Smlouvy o zřízení věcného břemene"
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3410/90/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Sodovkárna Kolín - provoz
Ovčáry, p. č. 637/91 k.ú. Ovčáry"

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby vodovodního
řadu na pozemcích parc. č. 637/82, 637/34, 1253/1 v kat. území Ovčáry u Kolína a obci Ovčáry
ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "Sodovkárna Kolín - provoz Ovčáry, p. č. 637/91 k.ú.
Ovčáry" a uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím
povinným bude město Kolín, budoucím oprávněným Vodohospodářské sdružení Kolín, Havelcova 70,
280 02 Kolín III a budoucím investorem Sodovkárna Kolín s.r.o., Zahradní 46, 280 02 Kolín III, IČ
08530408. Sodovkárna Kolín s.r.o. zastoupena ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jednatelem firmy, žádá o
bezúplatné zřízení věcného břemene. Předpokládaná délka věcného břemene je cca 191 bm + 1 x
šachta do 4 m2. Skutečnou délku potrubí stanoví geometrický plán, který bude nedílnou součástí
"Smlouvy o zřízení věcného břemene"
II. Rada města ukládá
1. Janě Krügerové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy za město
Kolín
Termín: 11.03.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3411/90/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, Kolín, Spálenka, ul. Jana
Vostrčila, parc. č. 521/11

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby vodovodní
a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 3690/1 v kat. území a obci Kolín ve vlastnictví města
Kolína pod názvem stavby "Výstavba vodovodní a kanalizační přípojky - Kolín, Spálenka, ul.

Jana Vostrčila, parc. č. 521/11" a uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeneslužebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín a budoucím oprávněným L░░ V░░░░ ░ ,
░░░░ ░░░░ ░░ , 280 02 Kolín a M░░ K░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░ , 280 02 Kolín. Předpokládaná úhrada
za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca 3.000 Kč + DPH. Konečná cena bude stanovena
ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle skutečné délky vedení stanovené geometrickým plánem,
který bude nedílnou součástí smlouvy
II. Rada města ukládá
1. Markétě Drahotové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy za město
Kolín
Termín: 29.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3412/90/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. 3447/21 ze dne 11.01.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ;
2. žádost o nájem bytu č. j. 4215/21 ze dne 13.01.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ;
3. žádost o nájem bytu č. j. 4142/21 ze dne 13.01.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
4. žádost o nájem bytu č. j. 4348/21 ze dne 13.01.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
5. žádost o nájem bytu č. j. 5937/21 ze dne 18.01.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
6. žádost o nájem bytu č. j. 6607/21 ze dne 20.01.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
7. žádost o nájem bytu č. j. 8029/21 ze dne 25.01.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
8. žádost o nájem bytu č. j. 9054/21 ze dne 27.01.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
9. žádost o nájem bytu č. j. 9057/21 ze dne 27.01.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
10. žádost o nájem bytu č. j. 8872/21 ze dne 27.01.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
11. žádost o nájem bytu č. j. 9460/21 ze dne 28.01.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
II. Rada města ukládá
1. Alici Šauerové

1.1. zařadit žádost do seznamu žadatelů
Termín: 31.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3413/90/RM/2021 Návrh na opětovné uzavření nájemních smluv na dočasně uvolněné byty

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt
1. č. 21 domě č. p. 1012, V Kasárnách, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 2 let;
2. č. 28 domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 2 let;
3. č. 60 domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 2 let;
4. č. 16 domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 2 let;
5. č. 6 domě č. p. 1027, ul. Hrnčířská, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 2 let;
6. č. 27 domě č. p. 1032, Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 2 let;
7. č. 53 domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 2 let;
8. č. 72 domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 2 let;
9. č. 5 domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 2 let;
10. č. 49 domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 2 let;
11. č. 52 domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 2 let;
12. č. 81 domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 2 let;
13. č. 59 domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

na dobu určitou 2 let;
II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvy
Termín: 31.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3414/90/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+kk (49 m2), který je umístěn v 1. podlaží domu č. p. 872, ul. Zengrova,
Kolín IV,
s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvu
Termín: 30.04.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3415/90/RM/2021 Návrh na uzavření nájemních smluv na dobu určitou 1 roku s možností
prodloužení se zaměstnanci Toyota Motor Manufacturing Czech Republic s.r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt:
1. č. 92 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
2. č. 23 v domě č. p. 1012, V Kasárnách, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
3. č. 40 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
4. č. 5 v domě č. p. 1029, ul. Hrnčířská, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;

5. č. 6 v domě č. p. 1011, ul. V Kasárnách 1011, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
6. č. 36 v domě č. p. 1034, Antonína Dvořáka, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvy
Termín: 31.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3416/90/RM/2021 Návrh na prodloužení nájemní smlouvy

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v domě č. p. 110, ul. Husova, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ do 28.02.2022
II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. zajistit podpis dodatku k nájemní smlouvě
Termín: 28.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3417/90/RM/2021 Návrh na zrušení usnesení Rady města č. 3364/89/RM/2021 a
3365/89/RM/2021 ze dne 18.01.2021 na schválení výpovědi z prostoru sloužícího k podnikání a
pověření místostarosty města k jejímu podpisu

I. Rada města ruší
usnesení č. 3364/89/RM/2021, kterým schválila dne 18.01.2021 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

3418/90/RM/2021 Návrh na zrušení usnesení Rady města č. 3364/89/RM/2021 a
3365/89/RM/2021 ze dne 18.01.2021 na schválení výpovědi z prostoru sloužícího k podnikání a
pověření místostarosty města k jejímu podpisu

I. Rada města ruší

usnesení č. 3365/89/RM/2020, kterým dne 18.01.2021 pověřila místostarostu města Kolína Michala
Najbrta k podpisu výpovědi
II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. informovat nájemce, že Rada města zrušila usnesení na zaslání výpovědi z nájmu prostoru
sloužícího k podnikání a zároveň upozornit nájemce na pravidelné placení nájemného za
prostory sloužící k podnikání
Termín: 31.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3419/90/RM/2021 Návrh na nabytí vlastnického práva města Kolín k Pernerově hrobce (opuštěná
hrobka), které bylo uděleno označení "čestný hrob"

I. Rada města schvaluje
návrh OSBN (SVP), aby město Kolín nabylo vlastnické právo k "Pernerově hrobce" (které bylo uděleno
označení "čestný hrob"), jakožto opuštěnému hrobu a hrobka byla zaevidována do majetku města na
základě ustanovení § 3056 (resp. ustanovení § 996 zákona) č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
II. Rada města ukládá
1. Bc. Janě Foffové, MBA
1.1. zajistit zaevidování "Pernerovy hrobky" do majetku města na finančním odboru.
Termín: 15.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3420/90/RM/2021 Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v
suterénu domu č. p. 748, ul. Družstevní, Kolín II, o výměře 78 m2

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v suterénu domu č. p. 748, ul.
Družstevní, Kolín II, o výměře 78 m2, a to za navržené minimální roční nájemné ve výši 42.900 Kč/rok
(tj. 550 Kč/m2/rok) bez úhrad za služby spojené s užíváním prostoru sloužícího k podnikání.
II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. uveřejnit záměr na úřední desce MěÚ Kolín
Termín: 28.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3421/90/RM/2021 Návrh na vyvěšení opakovaného záměru na pronájem prostoru sloužícího k
podnikání v přízemí č. p. 397, ul. Ovčárecká, Kolín V, o výměře 70,30 m2

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním opakovaného záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí domu č. p.
397, ul. Ovčárecká, Kolín V, o výměře 70,30 m2, a to za navržené minimální roční nájemné ve
výši 70.300 Kč/rok (tj. 1.000 Kč/m2/rok) bez úhrad za služby spojené s užíváním prostoru sloužícího k
podnikání.
II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. uveřejnit záměr na úřední desce MěÚ Kolín
Termín: 28.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3422/90/RM/2021 Návrh na vyvěšení opakovaného záměru na pronájem prostoru sloužícího k
podnikání v přízemí č. p. 93, ul. Na Hradbách, Kolín I, o výměře 27 m2

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním opakovaného záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí domu č. p.
93, ul. Na Hradbách, Kolín I, o výměře 27 m2, a to za navržené minimální roční nájemné ve výši 40.500
Kč/rok (tj. 1.500 Kč/m2/rok) bez úhrad za služby spojené s užíváním prostoru sloužícího k podnikání.
II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. uveřejnit záměr na úřední desce MěÚ Kolín
Termín: 28.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3423/90/RM/2021 Návrh na schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k
podnikání uzavřené dne 01.07.2011 mezi městem Kolín a společností Dětský lékař MUDr.
Straková Dagmar, s.r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání v domě č. p 1352 v ul.
Podskalského nábřeží, 280 02 Kolín V uzavřené dne 01.07.2011 mezi pronajímatelem městem Kolín
a nájemcem společností Dětský lékař MUDr. Straková Dagmar, s.r.o., IČ 24168751 se sídlem
Podskalského nábřeží 1352, 280 02 Kolín V
II. Rada města ukládá

1. Evě Jiroutové
1.1. zajistit podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi
pronajímatelem městem Kolín a nájemcem společností Dětský lékař MUDr. Straková Dagmar,
s.r.o., IČ 24168751 se sídlem Podskalského nábřeží 1352, 280 02 Kolín V dle bodu I.
Termín: 31.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3424/90/RM/2021 Návrh na schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k
podnikání uzavřené dne 20.08.2012 mezi městem Kolín a nájemcem Spirálou pomoci, o.p.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání v domě č. p 1351 v ul.
Antonína Kaliny, 280 02 Kolín V uzavřené dne 20.08.2012 mezi pronajímatelem městem Kolín
a nájemcem Spirála pomoci, o.p.s., IČ 22689443, se sídlem Antoníny Kaliny 1351, 280 02 Kolín V
II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. zajistit podpis dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi
pronajímatelem městem Kolín a nájemcem Spirála pomoci, o.p.s., IČ 22689443, se sídlem
Antoníny Kaliny 1351, 280 02 Kolín V dle bodu I.
Termín: 31.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3425/90/RM/2021 Návrh na schválení dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k
podnikání uzavřené dne 03.01.1993 mezi městem Kolín a nájemcem MUDr. Jiřím Mlčochem

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání v domě č. p 1351 v ul.
Antonína Kaliny, 280 02 Kolín V uzavřené dne 03.01.1993 mezi pronajímatelem městem Kolín
a nájemcem MUDr. Jiřím Mlčochem, IČ 46390511, se sídlem Antoníny Kaliny 1351, 280 02 Kolín V
II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. zajistit podpis dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi
pronajímatelem městem Kolín a nájemcem MUDr. Jiřím Mlčochem, IČ 46390511, se sídlem
Antoníny Kaliny 1351, 280 02 Kolín V dle bodu I.
Termín: 31.03.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3426/90/RM/2021 Žádost o odložení splatnosti nájemného za prostor sloužící k podnikání mezi
městem Kolín a Arenou Kolín, z.s., IČ: 04545052 se sídlem Rimavské Soboty 923, 280 02 Kolín
II.

I. Rada města schvaluje
žádost nájemce ArenA Kolín, z.s., IČ: 04545052 se sídlem Rimavské Soboty 923, 280 02 Kolín II, o odložení

splatnosti nájemného za prostory sloužící k podnikání č.p. 923, ul. Rimavské Soboty , Kolín II, který
požádal o odložení splatnosti v souvislosti s opatřením vlády ČR ohledně SARS Co - 2, a to za měsíce
02/2021 a 03/2021 s nájemcem navrhovanou splatností k 30.04.2021.

II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. informovat nájemce o odložení splátek nájemného do 30.04.2021
Termín: 28.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3427/90/RM/2021 Návrh na zvýšení nájemného u bytů v majetku města Kolína, u nichž lze provést
úpravu o roční míru inflace

I. Rada města schvaluje
zvýšení nájemného ve věcech pronájmu bytů v majetku města Kolín o roční míru inflace, která byla ČSÚ
stanovena pro rok 2020 ve výši 3,2 %, a to s účinností od 01.07.2021 u bytů vybudovaných v rámci
pobídky TPCA a bytů ve vlastnictví města, u kterých byla účinná nájemní smlouva nejdříve od
01.11.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3428/90/RM/2021 Návrh na zvýšení nájemného u bytů v majetku města Kolína, u nichž lze provést
úpravu o roční míru inflace

I. Rada města schvaluje
zvýšení nájemného ve věcech pronájmu bytů v majetku města Kolín o roční míru inflace ve výši 2,1 %,
a to s účinností od 01.07.2021 u bytů, kde nájemní smlouva byla účinná od data předcházejícího
dni 01.11.2019
II. Rada města ukládá
1. Ing. Josefu Michalčíkovi
1.1. zajistit informování nájemců o zvýšení úhrad nájemného s účinností od 01.07.2021 o roční
míru inflace pro rok 2020, u nichž lze provést úpravu o roční míru inflace dle nájemní
smlouvy v souladu s usnesením bodu I a II
Termín: 30.06.2021

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3429/90/RM/2021 Návrh na schválení výše nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv u
bytových jednotek v majetku města Kolína

I. Rada města schvaluje
protinávrh na stažení návrhu na schválení výše nájemného ve věci nově uzavíraných nájemních
smluv k bytovým jednotkám v majetku města ve výši 99 Kč/m2 s účinností od 01.04.2021 s výjimkou
bytových jednotek v domech Legerova 224, Kolín II, Zengrova 872, Kolín IV, Tovární 1413, Kolín V, V
Kasárnách 160, Kolín II, u bytů vybudovaných v rámci pobídky TPCA a bytů, jež byly přiděleny dle
Směrnice města Kolína č. 14 ze dne 26.05.2014.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3430/90/RM/2021 Návrh na schválení IX. rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2020

I. Rada města schvaluje
IX. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2020
IX. rozpočtové opatření je nedílnou součástí zápisu z jednání Rady města.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. Zajistit zavedení IX. RO do rozpočtu města
Termín: 12.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3431/90/RM/2021 Návrh na změnu Organizačního řádu MěÚ Kolín

I. Rada města schvaluje
s účinností od 15.02.2021 změny v příloze č. 2 Organizačního řádu MěÚ Kolín, schváleného na 129.
schůzi RM dne 16.12.2013, usnesením č. 129/2117/2013
II. Rada města ukládá
1. Evě Málkové
1.1. zapracovat uvedené změny do znění Organizačního řádu a se změněným Organizačním řádem
seznámit všechny vedoucí pracovníky
Termín: 13.02.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

3432/90/RM/2021 Návrh na jmenování vedoucí Živnostenského odboru Městského úřadu Kolín

I. Rada města jmenuje
s účinností od 01.03.2021 Bc. Helenu Starou nar: ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░░░
Kolín, vedoucí Živnostenského odboru Městského úřadu Kolín
II. Rada města ukládá
1. Evě Málkové
1.1. připravit jmenovací dekret
Termín: 15.02.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Mgr. Michael Kašpar
starosta

Usnesení bylo: PŘIJATO

Michal Najbrt
II. místostarosta

