P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 111. schůze Rady města Kolína
konaná dne 06.09.2021

4245/111/RM/2021 Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína

I. Rada města schvaluje
předložený program 111. schůze Rady města Kolína v následujícím znění:
č.

Bod jednání / Předkladatel, Přizváni

1.

Zahájení a ověření zápisu z minulé schůze Rady města Kolína
Předkládá: Předsedající

2.

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

3.

Návrh na schválení postupu podle čl. 10 odst. 3 směrnice č. 16/2015, o pravomocech a
postupech při finančních výdajích z rozpočtu města v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo s
firmou AŽD Praha s.r.o.
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Ing. Bc. František Pospíšil
Schválil: Ing. Bc. František Pospíšil

4.

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

5.

Návrh na příplatek vedoucímu organizační složky Městská ubytovna
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petr Mach
Schválil: Michal Najbrt

6.

Návrh na schválení smlouvy o spolupráci - REVOLUTION TRAIN - program zážitkové prevence u
žáků základních škol v rámci drogové problematiky
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petr Mach
Schválil: Michal Najbrt

7.

Návrh na zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem
"Úpravy veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 Kolín - opakovaná"
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar

Zpracoval: Bc. Klára Rakušanová
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková

8.

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "V 00467 - Doplnění technologie čistění OV v
ČOV TPCA - 2. etapa"
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Ing. Milana Podnecká
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková

9.

Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Stavební úpravy BD
Benešova 642-644, Kolín"
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Bc. Klára Rakušanová
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková

Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích"
10. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Iveta Luťhová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 na oslovení firmy AZ PROJECT spol. s r.o.,
Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV, IČ 27210341, na služby s názvem "Zpracování PD na realizaci
stavebních úprav v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického"
11.
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Radka Váňová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 na oslovení firmy VÝTAHY Čelákovice s.r.o.,
Ruská 475/4, 250 88 Čelákovice, IČ 25709739, na dodávku s názvem "Výměna malých
nákladních výtahů pro provoz kuchyně v objektu MŠ Bezručova 801"
12.
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Radka Váňová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Rekonstrukce vzduchotechniky v MŠ Masarykova"
13. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Radka Váňová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Oprava hradební zdi v ul. Politických vězňů v Kolíně"
14. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Václav Horák
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na schválení prodeje části pozemku parc. č. 637/11 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru
"F" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry
15. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Klára Vokřálová
Schválil: Ing. Jan Kokeš

16. Žádost o povolení stavební úpravy části městského pozemku parc. č. 2921/1 v katastrálním
území Kolín a obci Kolín z důvodu zřízení nového sjezdu
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Novostavba prodejní a skladové haly, poz. č.
205/6 k. ú. Sendražice u Kolína"
17. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům bytových jednotek v
rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech bytových domů
18. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků v kolínské ZŠ
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
19.
Zpracoval: Jana Kavříková
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na udělení mimořádné odměny řediteli školy zřizované městem Kolín
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
20.
Zpracoval: Jana Kavříková
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na schválení rozpočtového opatření rozpočtu základní školy zřizované městem Kolín na rok
2021
21. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Petr Kesner
Schválil: Mgr. Iveta Mikšíková
Návrh na schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace se spolkem
SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU PÁNI Z KOLÍNA
22. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Jitka Hermová
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro BC Kolín s.r.o.,na akci "Česko slovenský pohár (Federální pohár)"
23. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí dotace pro LTC Kolín - tenis club Kolín na nákup elektrického válce
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
24.
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
25. Návrh na schválení poskytnutí dotací nad sportovním klubům a organizacím z rozpočtu města
Kolína na rok 2021
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková

Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na rozšíření účelu poskytnuté dotace z rozpočtu města Kolína na rok 2021 pro Štítarský
SK, z.s.- Údržba areálu
26. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na zaevidování žádostí o nájem bytu do seznamu žadatelů
Předkládá: Michal Najbrt
27.
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na zaevidování žádostí o nájem bytu do seznamu žadatelů
Předkládá: Michal Najbrt
28.
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na zaevidování žádostí o nájem bytu a žádosti o nájem jiného bytu do seznamu žadatelů
Předkládá: Michal Najbrt
29.
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na uzavření nájemních smluv na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení
Předkládá: Michal Najbrt
30.
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.
31. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na opětovné uzavření nájemních smluv na dočasně uvolněné byty
Předkládá: Michal Najbrt
32.
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Předkládá: Michal Najbrt
33.
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na prodloužení nájemních smluv
Předkládá: Michal Najbrt
34.
Zpracoval: Šárka Schederová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na prodloužení nájemních smluv se zaměstnanci TMMCZ
Předkládá: Michal Najbrt
35.
Zpracoval: Radka Rosická
Schválil: Ing. Josef Michalčík

36. Návrh na schválení splátkového kalendáře
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Lucie Kučerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na schválení splátkového kalendáře
Předkládá: Michal Najbrt
37.
Zpracoval: Ing. Alena Kafková
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na slevu z nájemného nájemci bytové jednotky č. 19 v domě č.p. 642, Benešova, Kolín II
Předkládá: Michal Najbrt
38.
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 07.04.2021 na zakázku malého rozsahu
"Výměna oken a oprava havarijního stavu fasády bytového domu č.p. 93, Na Hradbách, Kolín"
39. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Jiří Šustr
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19.04.2021 na zakázku malého rozsahu
"Porevizní opravy požárních zařízení v objektech OSBN"
40. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí č. p. 131, ul.
Na Hradbách, Kolín I, o výměře 10,25 m2
41. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí č. p. 9/B, ul.
Kouřimská, Kolín I, o výměře 56 m2
42. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na vyvěšení opakovaného záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání, a to
stánek bez č.p./e.v., na Jiráskově náměstí, Kolín V
43. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na zrušení usnesení č. 4195/109/RM/2021 a 4196/109/RM/2021 ze dne 09.08.2021
Předkládá: Michal Najbrt
44.
Zpracoval: Jiří Šustr
Schválil: Ing. Josef Michalčík
45. Návrh na oslovení subjektů pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Budova gymnázia - revitalizace parket, č.p. 162, Žižkova, Kolín"
Předkládá: Michal Najbrt

Zpracoval: Jiří Šustr
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na schválení Dodatku č. 56 k pojistné smlouvě č. 8602629586
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
46.
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
Návrh na schválení doporučení Zastupitelstvu města Kolína schválit navýšení provozní dotace na
rok 2021 o 70 tis. Kč pro Správu městských sportovišť Kolín, a.s.
47. Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
Návrh na schválení doporučení Zastupitelstvu města schválit investiční dotaci ve výši 425 tis. Kč
pro Správu městských sportovišť Kolín, a.s.
48. Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
Návrh na schválení doporučení Zastupitelstvu města Kolína schválit V. rozpočtové opatření
rozpočtu města Kolína na rok 2021
49. Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
50.

Závěr
Předkládá: Předsedající

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4246/111/RM/2021 Návrh na schválení postupu podle čl. 10 odst. 3 směrnice č. 16/2015, o
pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu města v souvislosti s uzavřením
smlouvy o dílo s firmou AŽD Praha s.r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností AŽD s.r.o., se sídlem Praha 10 Záběhlice, Žirovnická 3146/2,
IČ:48029483 postupem podle čl. 10 odst.3 směrnice č. 16/2015 o pravomocech a postupech při
finančních výdajích z rozpočtu města . Návrh smlouvy o dílo včetně příloh je nedílnou součástí návrhu
usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Bc. Františku Pospíšilovi
1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo.
Termín: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4247/111/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) ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
f) ZŠ, MŠ a PŠ, p.o., sídlo společnosti Kutnohorská 179, Kolín IV, IČ:70831378.
g) Jaroslav Jambor, místo podnikání Pražská 96, Kolín II, IČ:12525251.

II. Rada města ukládá
1. Ing. Bc. Františku Pospíšilovi
1.1. Zajistit vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace výše uvedeným žadatelům.
Termín: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4248/111/RM/2021 Návrh na příplatek vedoucímu organizační složky Městská ubytovna

I. Rada města schvaluje
vedoucímu organizační složky Městské ubytovny, sídlem Polepská 550, Kolín, panu ░░░░ ░░░░ ░ výši
příplatku za vedení ░░░░ ░ a zvláštního příplatku ░░ Kč.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. zajistit předání informace pracovnicím personální agendy
Termín: 13.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4249/111/RM/2021 Návrh na schválení smlouvy o spolupráci - REVOLUTION TRAIN - program
zážitkové prevence u žáků základních škol v rámci drogové problematiky

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Kolín, se sídlem: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín, IČ:
00235440 a dodavatelem preventivní aktivity organizací NOVÉ ČESKO, nadační fond, zapsaný
v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N, ve složce číslo 794, se sídlem:
Eliášova 274/4, Dejvice, Praha 6, 160 00, IČ: 24697486 ve znění příloh č. 1 až 3 tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Machovi
1.1. zajistit podpis smlouvy
Termín: 14.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4250/111/RM/2021 Návrh na zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce s názvem "Úpravy veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 Kolín opakovaná"

I. Rada města ruší
zadávací řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s
názvem "Úpravy veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 Kolín - opakovaná" dle §
127 odst. 1 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Rada města ukládá
1. Kláře Rakušanové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, informovat zadavatelem zmocněného
administrátora o schválení tohoto usnesení a zajistit zrušení zadávacího řízení.

Termín: 10.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4251/111/RM/2021 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "V 00467 - Doplnění
technologie čistění OV v ČOV TPCA - 2. etapa"

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 262/2021 ze dne 11. 6. 2021 na realizaci veřejné zakázky s
názvem "V 00467 - Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA - 2. etapa" mezi městem Kolín a firmou
Stavební huť Slatiňany, spol. s.r.o., IČO 00655261, se sídlem Sečská 570, 538 21 Slatiňany, který je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Milaně Podnecké

1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.
262/2021 dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 15.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4252/111/RM/2021 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Stavební
úpravy BD Benešova 642-644, Kolín"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Stavební úpravy BD
Benešova 642-644, Kolín", a to na základě doporučení hodnoticí komise takto:
DS-DRYWALL s.r.o., IČO: 02234891, Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4253/111/RM/2021 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Stavební
úpravy BD Benešova 642-644, Kolín"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem DS-DRYWALL s.r.o., IČO: 02234891, Bydlinského 1563/48, 390
02 Tábor na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Stavební úpravy BD Benešova 642644, Kolín", která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Kláře Rakušanové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek zajistit uzavření smlouvy za město Kolín dle bodu
II. tohoto usnesení.
Termín: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4254/111/RM/2021 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce povrchu
ve vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích" 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. SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
IČ 48035599
3. STRABAG a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5,
IČ 60838744
4. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice,
IČ 25253361
5. SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.,
Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice,
IČ 28447085
6. K + G - tranzit, spol. s r.o.,
Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim,
IČ 47547651

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: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4255/111/RM/2021 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 na oslovení firmy AZ
PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV, IČ 27210341, na služby s názvem
"Zpracování PD na realizaci stavebních úprav v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického"

I. Rada města schvaluje
udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu
města, ze dne 17.08.2015, v platném znění, pro zadání zakázky na služby v rámci akce s názvem
"Zpracování projektové dokumentace na realizaci stavebních úprav v objektu jeslí pro nové třídy MŠ
Chelčického"
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4256/111/RM/2021 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 na oslovení firmy AZ
PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV, IČ 27210341, na služby s názvem
"Zpracování PD na realizaci stavebních úprav v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického"

I. Rada města schvaluje
oslovení společnosti AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV, IČ 27210341, na služby
s názvem "Zpracování projektové dokumentace na realizaci stavebních úprav v objektu jeslí pro nové
třídy MŠ Chelčického"
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4257/111/RM/2021 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 na oslovení firmy AZ
PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV, IČ 27210341, na služby s názvem
"Zpracování PD na realizaci stavebních úprav v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo č. 795/2021 v rámci akce s názvem "Zpracování projektové dokumentace na
realizaci stavebních úprav v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického" mezi městem Kolín a
společností AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV, IČ 27210341, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Radce Váňové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit oslovení společnosti dle bodu II
tohoto usnesení
Termín: 30.09.2021
1.2. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo na služby dle
bodu III tohoto usnesení
Termín: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4258/111/RM/2021 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 na oslovení firmy VÝTAHY
Čelákovice s.r.o., Ruská 475/4, 250 88 Čelákovice, IČ 25709739, na dodávku s názvem "Výměna
malých nákladních výtahů pro provoz kuchyně v objektu MŠ Bezručova 801"

I. Rada města schvaluje
udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu
města, ze dne 17.08.2015, v platném znění, pro zadání zakázky na dodávku v rámci akce "Výměna
malých nákladních výtahů pro provoz kuchyně v objektu MŠ Kolín II, Bezručova 801"
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4259/111/RM/2021 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 na oslovení firmy VÝTAHY
Čelákovice s.r.o., Ruská 475/4, 250 88 Čelákovice, IČ 25709739, na dodávku s názvem "Výměna

malých nákladních výtahů pro provoz kuchyně v objektu MŠ Bezručova 801"

I. Rada města schvaluje
oslovení firmy Výtahy Čelákovice s.r.o., Ruská 457/4, 250 88 Čelákovice, IČ 25709739, na dodávku v
rámci akce "Výměna malých nákladních výtahů pro provoz kuchyně v objektu MŠ Kolín II, Bezručova
801"
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4260/111/RM/2021 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 na oslovení firmy VÝTAHY
Čelákovice s.r.o., Ruská 475/4, 250 88 Čelákovice, IČ 25709739, na dodávku s názvem "Výměna
malých nákladních výtahů pro provoz kuchyně v objektu MŠ Bezručova 801"

I. Rada města schvaluje
uzavření kupní smlouvy č. 697/2021 v rámci akce "Výměna malých nákladních výtahů pro provoz
kuchyně v objektu MŠ Kolín II, Bezručova 801" mezi městem Kolín a firmou Výtahy Čelákovice s.r.o.,
Ruská 457/4, 250 88 Čelákovice, IČ 25709739, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Radce Váňové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit oslovení společnosti dle bodu II
tohoto usnesení
Termín: 30.09.2021
1.2. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření kupní smlouvy na dodávku
dle bodu III tohoto usnesení
Termín: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4261/111/RM/2021 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce vzduchotechniky v MŠ Masarykova"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce
vzduchotechniky v MŠ Masarykova" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to:
GRANZ KOLÍN s.r.o., Havlíčkova 231, Kolín IV, IČ 47548550
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4262/111/RM/2021 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce vzduchotechniky v MŠ Masarykova"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 789/2021, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem
společností GRANZ KOLÍN s.r.o., Havlíčkova 231, Kolín IV, IČ 47548550, na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce vzduchotechniky v MŠ Masarykova", která je
nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Radce Váňové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, uveřejnit rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele, včetně oznámení o tomto výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení na
profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné
zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 15.09.2021
1.2. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem
Termín: 15.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4263/111/RM/2021 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Oprava hradební zdi v ul. Politických vězňů v Kolíně"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava hradební zdi
v ul. Politických vězňů v Kolíně" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější, a to:
COR INTERIORS s.r.o.,
Polská 1352/32, 120 00 Praha 2 Vinohrady,
IČ 27644014
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4264/111/RM/2021 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Oprava hradební zdi v ul. Politických vězňů v Kolíně"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 787/2021, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem
společností COR INTERIORS s.r.o., Polská 1352/32, 120 00 Praha 2 Vinohrady, IČ 27644014, na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava hradební zdi v ul. Politických
vězňů v Kolíně", která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Václavu Horákovi

1.1. referentovi Odboru investic a územního plánování, uveřejnit rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele, včetně oznámení o tomto výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení na
profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné
zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 24.09.2021
1.2. referentovi Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem dle bodu II.
Termín: 24.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4265/111/RM/2021 Návrh na schválení prodeje části pozemku parc. č. 637/11 v kat. území Ovčáry
u Kolína v sektoru "F" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej pozemku parc. č. 637/105 o výměře 64 616 m2 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru
"F" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, který vznikl dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 71732/2021, z pozemku parc. č. 637/11, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti Greenbuddies
Projekt 1, IČ 09291130, se sídlem Mendíků 1396/9, 140 00 Praha 4 - Michle, za kupní cenu 441 Kč/m2 +
DPH, tj. za celkovou kupní cenu 28.495.656 Kč + DPH, a to na základě smlouvy o smlouvě budoucí
kupní, kdy budoucí kupující uhradí rezervační zálohu ve výši 20 % z kupní ceny + DPH, tj. 5.699.131,20
Kč + DPH
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4266/111/RM/2021 Návrh na schválení prodeje části pozemku parc. č. 637/11 v kat. území Ovčáry
u Kolína v sektoru "F" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit smlouvu o smlouvě budoucí kupní ev. č. 00797/2021 na prodej pozemku parc. č. 637/105 o
výměře 64 616 m2 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru "F" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, který vznikl
dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 717-32/2021, z pozemku parc. č. 637/11, z vlastnictví
města Kolína do vlastnictví společnosti Greenbuddies Projekt 1, IČ 09291130, se sídlem Mendíků 1396/9,
140 00 Praha 4 - Michle, za kupní cenu 441 Kč/m2 + DPH, tj. za celkovou kupní cenu 28.495.656 Kč +
DPH, a to na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kdy budoucí kupující uhradí rezervační zálohu
ve výši 20 % z kupní ceny + DPH, tj. 5.699.131,20 Kč + DPH, kdy smlouva je nedílnou součástí tohoto
usnesení
II. Rada města ukládá
1. Kláře Vokřálové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit předložení návrhu dle bodů I a II tohoto
usnesení ke schválení Zastupitelstvu města Kolína
Termín: 20.09.2021

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4267/111/RM/2021 Žádost o povolení stavební úpravy části městského pozemku parc. č. 2921/1 v
katastrálním území Kolín a obci Kolín z důvodu zřízení nového sjezdu

I. Rada města schvaluje
zřízení sjezdu přes část pozemku parc. č. 2921/1 v katastrálním území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví
města Kolína a dopravní připojení pozemku parc. č. 1922/1 v katastrálním území Kolín a obci Kolín, který
je ve vlastnictví žadatele ░░░░ ░░░░ ░░░ , bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
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 část městského
pozemku
Termín: 30.09.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4268/111/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Novostavba prodejní a
skladové haly, poz. č. 205/6 k. ú. Sendražice u Kolína"

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby vodovodní a
plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 205/7 v kat. území Sendražice u Kolína a obci Kolín
ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "Novostavba prodejní a skladové haly, poz. č.
205/6 k. ú. Sendražice u Kolína" a uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene-služebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín a budoucím oprávněným bude Kolon
Invest s.r.o., Vavřinecká 1573, 280 02 Kolín V, IČ 07019882. Předpokládaná úhrada za zřízení
věcného břemene se sjednává ve výši cca 7.000 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: 29.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4269/111/RM/2021 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům

bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým
domem vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020
parc. č. st. 5692 o výměře 538 m2, podíl o velikosti 7263/228195, v ulici Rimavské Soboty 959,
spoluvlastníkovi bytové jednotky č. ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , narozenému ░░░░ ░░
, bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za 31.131 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4270/111/RM/2021 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým
domem vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020
parc. č. st. 5588 o výměře 477 m2, podíl o velikosti 8608/303628, v ulici Nerudova 411,
spoluvlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ , narozenému ░░░░ ░░
, bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za 24.586 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4271/111/RM/2021 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým
domem vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020
parc. č. st. 5583 o výměře 360 m2, podíl o velikosti 6336/313597, v ulici Čechovy sady
405, vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , narozené░░░░ ░░░░ ░ , bydlištěm
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za 13.224 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4272/111/RM/2021 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým
domem vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020
parc. č. st. 6246/2 o výměře 53 m2, podíl o velikosti 4448/427298, v ulici Podskalská
1356, vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , narozené░░░░ ░░░░ ░ , bydlištěm
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 1.004 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4273/111/RM/2021 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým
domem vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020
parc. č. st. 6246/2 o výměře 53 m2, podíl o velikosti 4448/427298, v ulici Podskalská
1356, vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , narozenému░░░░ ░░░░ ░
, bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za 1.004 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4274/111/RM/2021 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým
domem vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020
parc. č. st. 6486/1 o výměře 520 m2, podíl o velikosti 7266/420620, v ulici Želivského 805,
spoluvlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , narozenému ░░░░ ░░
, bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 16.331 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4275/111/RM/2021 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým
domem vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020
parc. č. st. 6245 o výměře 524 m2, podíl o velikosti 4448/428333, v ulici Podskalská
1357, vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░
░░░░ ░░░░ , narozené ░░░░ ░░
, bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 9.893 Kč

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4276/111/RM/2021 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým
domem vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020
parc. č. st. 6245 o výměře 524 m2, podíl o velikosti 4448/428333, v ulici Podskalská
1357, vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , narozené ░░░░ ░░
, bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 9.893 Kč
II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi
1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, zajistit předložení návrhů dle bodů I až VIII ke
schválení Zastupitelstvu města Kolína
Termín: 20.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4277/111/RM/2021 Návrh na udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků v kolínské ZŠ

I. Rada města schvaluje

udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě Základní školy Kolín III., Lipanská 420, pro školní rok
2021/2022 následovně:
- třída III. C - zvýšení počtu žáků na 31 žáků ve třídě, tj. navýšení o 1 žáka

II. Rada města ukládá
1. Janě Kavříkové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu, zaslat škole vyrozumění o výsledku jednání Rady
města
Termín: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4278/111/RM/2021 Návrh na udělení mimořádné odměny řediteli školy zřizované městem Kolín

I. Rada města schvaluje
mimořádnou odměnu k významnému životnímu jubileu řediteli Základní školy Kolín III., Lipanská 420,
panu Mgr. Bohumilu Herčíkovi
II. Rada města ukládá
1. Janě Kavříkové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu, předat podklady mzdové účetní
Termín: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4279/111/RM/2021 Návrh na schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
se spolkem SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU PÁNI Z KOLÍNA

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace se spolkem SKUPINA
HISTORICKÉHO ŠERMU PÁNI Z KOLÍNA, ev. č. 663/2021/OŠKS, IČO 70539685, se sídlem Míru 636,
280 02 Kolín II, na "Pořízení 10 ks replik historických kyrysů kolínského Valdštejnova pluku".
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Jitce Hermové
1.1. uzavření schváleného dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace se
spolkem SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU PÁNI Z KOLÍNA.
Termín: 27.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4280/111/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro BC Kolín s.r.o.,na
akci "Česko - slovenský pohár (Federální pohár)"

I. Rada města schvaluje
dotaci pro BC Kolín s.r.o.., IČ 27929175, se sídlem Grégrova 402, 280 02 Kolín III, na akci "Česko slovenský pohár (Federální pohár)" ve výši 40.000 Kč, OŘR 6600.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4281/111/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro BC Kolín s.r.o.,na
akci "Česko - slovenský pohár (Federální pohár)"

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s klubem BC Kolín s.r.o.., IČ 27929175, se sídlem
Grégrova 402, 280 02 Kolín III, na akci "Česko - slovenský pohár (Federální pohár)".
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: 08.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4282/111/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace pro LTC Kolín - tenis club Kolín na nákup
elektrického válce

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace pro LTC Kolín - Tenis club ( IČ: 14800594, se sídlem Brankovická 1007, 280 02 Kolín
V) na "Nákup elektrického válce" ve výši 70 000 Kč.

II. Rada města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. Odboru školství, kultury a sportu připravit podklady pro zasedání Zastupitelstva města, které se
koná dne 20.09.2021.
Termín: 09.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4283/111/RM/2021 Návrh na schválení poskytnutí dotací nad sportovním klubům a organizacím z
rozpočtu města Kolína na rok 2021

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení poskytnutí dotací níže jmenovanému sportovnímu klubu z rozpočtu města Kolína pro rok
2021
1. SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716, Brankovická 1289, Kolín V) na pronájem ledové plochy - muži B
tým ve výši 50 000 Kč.
2. SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716, Brankovická 1289, Kolín V) na činnost klubu - muži B tým ve výši
160 000 Kč.
3. SC Mountfield Kolín s.r.o. ( IČ: 10889353, Brankovická 1289, Kolín V ) na pronájem ledové
plochy - muži A tým ve výši 235 875 Kč.

4. SC Mountfield Kolín s.r.o. ( IČ: 10889353, Brankovická 1289, Kolín V ) na činnost klubu - muži
A tým ve výši 2 140 000 Kč.

II. Rada města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. připravit podklady pro zasedání Zastupitelstva města dne 20.09. 2021.
Termín: 10.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4284/111/RM/2021 Návrh na rozšíření účelu poskytnuté dotace z rozpočtu města Kolína na rok
2021 pro Štítarský SK, z.s.- Údržba areálu

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení žádosti pro Štítarský SK, z.s. ( IČ: 14800551, se sídlem Družstevní 758, 280 02 Kolín II) o
změnu rozšíření účelu poskytnuté dotace z rozpočtu města Kolína ve veřejnoprávní smlouvě ev. č.
98/2021.

II. Rada města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. Odboru školství, kultury a sportu připravit podklady pro zasedání Zastupitelstva města, které se
koná dne 20.09.2021.
Termín: 09.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4285/111/RM/2021 Návrh na zaevidování žádostí o nájem bytu do seznamu žadatelů

I. Rada města schvaluje

zaevidování žádosti do seznamu žadatelů o nájem bytu v majetku města
1. žádost o nájem bytu č. j. 75838/21 ze dne 11.08.2021,
žadatel Rudolf Sammel, Karlovo náměstí 78, Kolín I;
2. žádost o nájem bytu č. j. 76428/21 ze dne 13.08.2021,
žadatel Václav Stupka, Karlovo náměstí 78, Kolín I;
3. žádost o nájem bytu č. j. 77006/21 ze dne 16.08.2021,
žadatelka Zdeňka Červeňáková, Karlovo náměstí 78, Kolín I;
4. žádost o nájem bytu č. j. 81373/21 ze dne 31.08.2021,
žadatelka Jaroslava Vlachová, Polepská 550, Kolín IV;
II. Rada města ukládá
1. Alici Šauerové
1.1. zařadit žádost do seznamu žadatelů
Termín: 31.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4286/111/RM/2021 Návrh na zaevidování žádostí o nájem bytu a žádosti o nájem jiného bytu do
seznamu žadatelů

I. Rada města schvaluje
zaevidování žádosti do seznamu žadatelů o nájem bytu v majetku města
1. žádost
░░░░
2. žádost
░░░░
3. žádost
░░░░
4. žádost
░░░░
5. žádost
░░░░
6. žádost
░░░░
7. žádost
░░░░
8. žádost
░░░░
9. žádost
░░░░

o nájem bytu č. j. 73046/21 ze dne 03.08.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
o nájem bytu č. j. 73266/21 ze dne 04.08.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
o nájem bytu č. j. 73456/21 ze dne 04.08.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
o nájem bytu č. j. 74573/21 ze dne 09.08.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
o nájem bytu č. j. 74865/21 ze dne 09.08.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
o nájem bytu č. j. 74888/21 ze dne 09.08.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
o nájem bytu č. j. 77010/21 ze dne 16.08.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
o přidělení jiného bytu č. j. 76839/21 ze dne 16.08.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
o přidělení jiného bytu č. j. 81565/21 ze dne 31.08.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

II. Rada města ukládá
1. Alici Šauerové

1.1. zařadit žádost do seznamu žadatelů
Termín: 31.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4287/111/RM/2021 Návrh na uzavření nájemních smluv na dobu určitou 1 roku s možností
prodloužení

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt
1. č. 9 o velikosti 1+1 (54,30 m2), který je umístěn ve 2. podlaží domu č. p. 356, ul. Zengrova v
Kolíně IV,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
2. č. 42 o velikosti 2+1 (47,73 m2), který je umístěn v 11. podlaží domu č. p. 866, ul. Bezručova v
Kolíně II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
3. č. 23 o velikosti 3+1 (91,15 m2), který je umístěn ve 4. podlaží domu č. p. 976, ul. Tyršova v
Kolíně II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;

II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvu
Termín: 31.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4288/111/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. 12 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
2. č. 36 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;

3. č. 38 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvu
Termín: 30.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4289/111/RM/2021 Návrh na opětovné uzavření nájemních smluv na dočasně uvolněné byty

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt
1. č. 13 domě č. p. 1012, V Kasárnách, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 2 let;
2. č. 26 domě č. p. 1012, V Kasárnách, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 2 let;
3. č. 25 domě č. p. 1014, V Kasárnách, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 2 let;
4. č. 7 domě č. p. 1028, Hrnčířská, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
na dobu určitou 2 let;
5. č. 12 domě č. p. 1032, Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 2 let;
6. č. 4 domě č. p. 1033, Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 2 let;
II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvy
Termín: 31.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
4290/111/RM/2021 Návrh na prodloužení nájemních smluv

Usnesení bylo: PŘIJATO

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt:
1) č. 1 v domě č. p. 224, ul. Legerova, Kolín III, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.09.2022
2) č. 5 v domě č. p. 224, ul. Legerova, Kolín III, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.09.2022
3) č. 11 v domě č. p. 357, ul. Havlíčkova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.12.2021
4) č. 14 v domě č. p. 45, ul. Tovární, Kolín V, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.12.2021
5) č. 15 v domě č. p. 45, ul. Tovární, Kolín V, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.12.2021
6) č. 16 v domě č. p. 45, ul. Tovární, Kolín V, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.12.2021
7) č. 66 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, se společností MELA o.p.s, Nová 106, 281 25
Konárovice do 31.10.2022
II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. zajistit podpisy dodatků k nájemním smlouvám
Termín: 31.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4291/111/RM/2021 Návrh na prodloužení nájemních smluv se zaměstnanci TMMCZ

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

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.

19 v domě č. p. 1012, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.10.2022
25 v domě č. p. 1012, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.10.2022
31 v domě č. p. 1012, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.10.2022
2 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.10.2022
19 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.10.2022
31 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.10.2022
10 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.10.2022
35 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.10.2022
40 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.10.2022
5 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.10.2022
27 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.10.2022
9 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.10.2022
21 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.10.2022
26 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.10.2022
40 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.10.2022
4 v domě č. p. 1027, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.10.2022
8 v domě č. p. 1027, ul. Hrnčířská, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.10.2022
16 v domě č. p. 1027, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.10.2022
5 v domě č. p. 1028, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.10.2022
9 v domě č. p. 1028, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.10.2022
13 v domě č. p. 1028, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.10.2022
8 v domě č. p. 1029, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.10.2022
3 v domě č. p. 1030, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.10.2022
8 v domě č. p. 1030, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.10.2022
9 v domě č. p. 1030, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.10.2022

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.
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

č. 11 v domě č. p. 1031, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.10.2022
č. 13 v domě č. p. 1031, ul. Hrnčířská, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░ do 31.10.2022
č. 43 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.10.2022
č. 11 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.10.2022
č. 20 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.10.2022
č. 25 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.10.2022
č. 30 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.10.2022
č. 57 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.10.2022
č. 58 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.10.2022
č. 77 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.10.2022
č. 81 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.10.2022
č. 94 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.10.2022
č. 19 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.10.2022
č. 33 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do
31.10.2022
č. 41 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do
31.10.2022
č. 38 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.10.2022
č. 83 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.10.2022
č. 14 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.10.2022
č. 21 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.10.2022
č. 25 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.10.2022
č. 34 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.10.2022
č. 36 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.10.2022
č. 41 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.10.2022
č. 53 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.10.2022
č. 54 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.10.2022
č. 58 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.10.2022
č. 71 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.10.2022
č. 11 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.10.2022
č. 19 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.10.2022
č. 26 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.10.2022
č. 29 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.10.2022
č. 43 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.10.2022
č. 58 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.10.2022
č. 106 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.10.2022
č. 108 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.10.2022

II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. zajistit podpis dodatků k nájemním smlouvám
Termín: 31.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]
4292/111/RM/2021 Návrh na schválení splátkového kalendáře

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína

Usnesení bylo: PŘIJATO

ve věci dluhu bývalého nájemce bytu města Kolína paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ schválit splátkový kalendář na dlužnou částku
38.601 Kč formou splátek po 500 Kč měsíčně počínaje měsícem 10/2021, a to pod ztrátou výhody
splátek.

II. Rada města ukládá
OSBN předložit na nejbližším zasedání Zastupitelstvu města návrh na schválení splátkového kalendáře na
dlužnou částku 38.601 Kč formou splátek po 500 měsíčně počínaje měsícem 10/2021, pod ztrátou
výhody splátek, bývalému nájemci bytu města Kolína, paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4293/111/RM/2021 Návrh na slevu z nájemného nájemci bytové jednotky č. 19 v domě č.p. 642,
Benešova, Kolín II

I. Rada města schvaluje
poskytnutí slevy z nájemného podle § 2208 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
nájemcům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytové jednotky č. 19 v domě č. p. 642,
Benešova, Kolín II, a to s účinností od 01.01.2021 do odstranění závad ve výši 50 % z nájemného, a
to z toho důvodu, že nájemce nemůže plnohodnotně užívat bytovou jednotku o velikosti 85,70 m2.
Plnění nájemce již poskytnutá pronajímateli ve formě nájemného ve výši slevy (50 %) za období
01.01.2021 do 31.09.2021 bude nájemci vráceno (částka 21.550,50 Kč), a od 01.10.2021 do odstranění
závad bude nájemce povinen platit pronajímateli měsíční nájemné snížené o 50 %.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Josefu Michalčíkovi
1.1. vedoucímu OSBN zajistit poskytnutí slevy z nájemného nájemci bytové jednotky č. 19 v domě
č.p. 642, Kolín II v souladu s bodem I.
Termín: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4294/111/RM/2021 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 07.04.2021 na
zakázku malého rozsahu "Výměna oken a oprava havarijního stavu fasády bytového domu č.p.
93, Na Hradbách, Kolín"

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 07.04.2021 se společností IRIS Bohemia s.r.o, IČ
24799777, Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Výměna oken a oprava havarijního stavu fasády bytového domu č.p. 93, Na Hradbách, Kolín", který je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá

1. Jiřímu Šustrovi
1.1. zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo za město Kolín dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 24.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4295/111/RM/2021 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19.04.2021 na
zakázku malého rozsahu "Porevizní opravy požárních zařízení v objektech OSBN"

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19.04.2021 se společností PREPO-TEAM s.r.o, IČ
25954580, 538 21 Liboměřice 30, ve věci realizace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Porevizní
opravy požárních zařízeních v objektech OSBN", který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Petru Dušánkovi
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo za město Kolín dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4296/111/RM/2021 Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v
přízemí č. p. 131, ul. Na Hradbách, Kolín I, o výměře 10,25 m2

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí domu č. p. 131, ul. Na
Hradbách, Kolín I, o výměře 10,25 m2, a to za navržené minimální roční nájemné ve výši 15.375 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: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4297/111/RM/2021 Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v
přízemí č. p. 9/B, ul. Kouřimská, Kolín I, o výměře 56 m2

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí domu č. p. 9/B, ul.
Kouřimská, Kolín I, o výměře 56 m2, a to za navržené minimální roční nájemné ve výši 112.000 Kč/rok

(tj. 2.000 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: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4298/111/RM/2021 Návrh na vyvěšení opakovaného záměru na pronájem prostoru sloužícího k
podnikání, a to stánek bez č.p./e.v., na Jiráskově náměstí, Kolín V

I. Rada města schvaluje
protinávrh na stažení návrhu na vyvěšení opakovaného záměru na pronájem prostoru sloužícího k
podnikání, a to stánku bez č.p./č.ev. na Jiráskově náměstí, Kolín V, nacházejícího se na parc. č. st.
7049/1 , v k.ú. a obci Kolín, zapsaného na LV č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Kolín za minimální roční nájemné ve výši 18.000 Kč/rok (tj. 3.000 Kč/m2/rok)
bez úhrad za služby spojené s užíváním prostor sloužících k podnikání, a to na dobu neurčitou.
II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. uveřejnit záměr na úřední desce MěÚ Kolín
Termín: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4299/111/RM/2021 Návrh na zrušení usnesení č. 4195/109/RM/2021 a 4196/109/RM/2021 ze
dne 09.08.2021

I. Rada města schvaluje
zrušení usnesení č. 4195/109/RM/2021 ze dne 09.08.2021, kterým Rada města rozhodla o výběru
zhotovitele na zakázku malého rozsahu s názvem "Budova gymnázia - revitalizace parket, č.p. 162,
Žižkova, Kolín" zhotovitelem Emil Kyncl, IČ 61881821 se sídlem Třída Krále Jiřího 269, 281 01 Velim.

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4300/111/RM/2021 Návrh na zrušení usnesení č. 4195/109/RM/2021 a 4196/109/RM/2021 ze
dne 09.08.2021

I. Rada města schvaluje
zrušení usnesení č. 4196/109/RM/2021 ze dne 09.08.2021, kterým byla schválena smlouva o dílo se
zhotovitelem Emil Kyncl, IČ 61881821 se sídlem Třída Krále Jiřího 269, 281 01 Velim, na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem "Budova gymnázia - revitalizace parket, č.p. 162, Žižkova, Kolín".

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4301/111/RM/2021 Návrh na oslovení subjektů pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Budova gymnázia - revitalizace parket, č.p. 162, Žižkova, Kolín"

I. Rada města schvaluje
oslovení subjektů pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Budova
gymnázia - revitalizace parket, č. p. 162, Žižkova, Kolín" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:
1. Emil Kyncl, IČ 61881821, se sídlem třída Krále Jiřího 269, Velim
2. Jaroslav Sýkora, IČ 46393781, se sídlem Za Dvorem 152, Štítary, Kolín
3. VAŇKÁT provádění staveb s.r.o., IČ 07444486, se sídlem Roháčova 222, Kolín
4. PIKHARTSPORTSERVIS s.r.o., IČ 29202060, se sídlem Mečířova 2381/45, Královo Pole, Brno
5. Pavel Míka - FALIKO, IČ 18325297, se sídlem Čsl. armády 2244, Tábor
6. BUILDTECHNOLOGY s.r.o., IČ 06147941, se sídlem Družební 769/2d, Nové Sady, Olomouc
II. Rada města ukládá
1. Jiřímu Šustrovi
1.1. zajistit oslovení subjektů a zveřejnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
na profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky
https://zakazky.mukolin.cz/ dle odstavce I tohoto usnesení
Termín: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4302/111/RM/2021 Návrh na schválení Dodatku č. 56 k pojistné smlouvě č. 8602629586

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 56 k pojistné smlouvě č. 8602629586 s pojišťovací společností Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem: Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká
republika, IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B
1897. Dodatek č. 2 ke smlouvě je uveden v příloze č. 1.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 56 k předmětné smlouvě
Termín: 17.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4303/111/RM/2021 Návrh na schválení doporučení Zastupitelstvu města Kolína schválit navýšení
provozní dotace na rok 2021 o 70 tis. Kč pro Správu městských sportovišť Kolín, a.s.

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit navýšení provozní dotace na rok 2021 z 6 857 tis. Kč na 6 927 tis. Kč pro společnost Správa
městských sportovišť Kolín, a. s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, navýšení o
530 tis. Kč.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit podklady pro jednání Zastupitelstva města dne 20.09.2021
Termín: 09.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4304/111/RM/2021 Návrh na schválení doporučení Zastupitelstvu města schválit investiční dotaci
ve výši 425 tis. Kč pro Správu městských sportovišť Kolín, a.s.

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit investiční dotaci pro společnost Správa městských sportovišť Kolín, a. s., se sídlem Masarykova
1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, v celkové výši 425 tis. Kč uvedenou v příloze č. 1, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit podklady pro jednání Zastupitelstva města dne 20.09.2021
Termín: 20.05.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4305/111/RM/2021 Návrh na schválení doporučení Zastupitelstvu města Kolína schválit V.
rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
na základě § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schválit
V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021. V. rozpočtové opatření je nedílnou součástí
zápisu z jednání Rady města Kolína.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi

1.1. Připravit podklady pro jednání Zastupitelstva města Kolína dne 20.09.2021
Termín: 09.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Mgr. Michael Kašpar
starosta

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

