P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 113. schůze Rady města Kolína
konaná dne 27.09.2021

4309/113/RM/2021 Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína

I. Rada města schvaluje
předložený program 113. schůze Rady města Kolína v následujícím znění:
Program
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. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Michaela Holovská
Schválil: Mgr. Iveta Mikšíková

3.

Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech při finančních
výdajích z rozpočtu města na oslovení společnosti DYNATECH s.r.o. a schválení uzavření smlouvy
na poskytnutí aplikace CROSEUS Komunikační portál
Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Mgr. Ing. Šárka Jelínková
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová

4.

Návrh na schválení kupní smlouvy na nákup busty
Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Mgr. Monika Pohůnková
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová

5.

Návrh na prodloužení nájemních smluv se zaměstnanci TMMCZ
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Radka Rosická
Schválil: Ing. Josef Michalčík

6.

Návrh na prodloužení nájemních smluv
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Šárka Schederová
Schválil: Ing. Josef Michalčík

7.

Návrh na uzavření nájemních smluv na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení se
zaměstnanci Toyota Motor Manufacturing Czech Republic s.r.o.
Předkládá: Michal Najbrt

Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík

8.

Návrh na uzavření dodatku č. 2 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"
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Jiří Šustr
Schválil: Ing. Josef Michalčík

9.

Návrh na slevu z nájemného nájemci bytové jednotky č. 14 v domě č.p. 880, Pražská, Kolín II
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík

Návrh na slevu z nájemného nájemcům bytové jednotky č. 642/20, 643/19, 643/20 a 644/16 v
domě č. p. 642, 643, 644 v ul. Benešova, Kolín II
10. 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. 774, ul.
Benešova, Kolín II, o celkové výměře 161,61 m2
11. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání v domě č. p.764, ul. Smetanova, Kolín IV, a
schválení nájemní smlouvy se společností Neurola Kolín s.r.o.
12. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na vydání souhlasu s podnájmem prostoru sloužícího k podnikání umístěného v prvním
přízemním podlaží č. p. 764 ul. Smetanova, Kolín IV
13. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na schválení žádostí o povolení zvláštního užívání místní komunikace - zřízení vyhrazeného
parkování, prodloužení platnosti stávajícího
14. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Ing. Bc. František Pospíšil
Schválil: Ing. Bc. František Pospíšil
Zápisy z jednání Komise dopravy konané ve dnech 9.6.2021 a 8.9.2021
Předkládá: Michal Najbrt
15.
Zpracoval: Ing. Bc. František Pospíšil
Schválil: Ing. Bc. František Pospíšil
Návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele realizace veřejné zakázky "nábytek pro MIC Kolín"
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
16.
Zpracoval: Ing. Gabriela Malá, MBA
Schválil: Ing. Gabriela Malá, MBA

17. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro Centrum pro integraci cizinců,
o.p.s., na akci "Školení DVPP ro učitele ZŠ, čeština - metody práce s heterogenní skupinou"
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Lenka Borseníková
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Zápis z jednání Komise tělovýchovy a sportu Rady města Kolína konaného dne 06.09.2021.
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
18.
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a sportu Rady
města Kolína z jednání konaného dne 06.09.2021
19. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro OREL jednota Kolín na akci
"Vstupní schodiště"
20. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Lenka Borseníková
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti k investiční akci s názvem
"Kanalizace pro sportovní areál Borky"
21. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Ontlová DiS.
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 398/2021 na akci "MŠ Čtyřlístek Jeronýmova
772, Kolín - rekonstrukce výdejních míst B1 a B2"
22. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Václav Horák
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích"
23. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Iveta Luťhová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Stavební úpravy v objektu MŠ Bezručova"
24. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Radka Váňová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání - 3. výzva ve sportovní
Hale Borky, ul. Brankovická, na pozemku parc. č. 432/3, v obci Kolín, k. ú. Kolín, o výměře 98,42
m2
25.
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Miroslav Káninský
Schválil: Ing. Miroslav Káninský

26. Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Rekonstrukce vodovodní a kanalizační přípojky
parc. č. st. 2954, ul. Vávrova čp. 495, Kolín 4"
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Vodovodní a kanalizační přípojka, parc. č.
876/19, ul. Boženy Němcové, Kolín V"
27. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Vodovodní a kanalizační přípojka parc. č. 527/4,
ul. Jiřího Jarocha, Kolín 5"
28. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Žádost o souhlas s umístěním stavby na částech městských pozemků parc. č. 2575/3 a 2577/14
z důvodu zateplení dvou rodinných domů čp. 158, ul. Jaselská, Tyršova, Kolín 2
29. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Žádost o souhlas s umístěním stavby na části městského pozemku parc. č. 662/8 z důvodu
zateplení rodinného domu čp. 664, ul. Chelčického, Kolín 5
30. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na záměr města prodat nebo pronajmout pozemek parc. č. 1749/8 v kat. území Kolín z
vlastnictví města Kolína
31. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jiřina Morcová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Informativní zpráva o zasedání likvidační komise dne 20.09.2021
Předkládá: Petr Král
32.
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
Návrh na schválení vyřazení DDHM ve výši 13 588,- Kč
Předkládá: Petr Král
33.
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
Návrh na schválení vyřazení DDHM v celkové výši 257 986,50 Kč
Předkládá: Petr Král
34.
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
35. Návrh na schválení vyřazení DDHM ve výši 19 611,50,- Kč
Předkládá: Petr Král

Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
Návrh na schválení vyřazení pohledávek v celkové 423 923,49 Kč
Předkládá: Petr Král
36.
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
Návrh na schválení vyřazení DHM v celkové výši 1 952 426,20 Kč
Předkládá: Petr Král
37.
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
Návrh na schválení vyřazení pohledávek v celkové 244 211,- Kč
Předkládá: Petr Král
38.
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
Zápis z jednání mimořádné Dozorčí rady společnosti AVE Kolín s.r.o.
Předkládá: Petr Král
39.
Zpracoval: Mgr. Jiřina Holubová
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
Návrh na oslovení dodavatelů pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup disků do
produkčního diskového pole"
40. Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Mgr. Šárka Kuchařová
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
Návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na akci s
názvem "Webová prezentace města Kolína II"
41. Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Mgr. Šárka Kuchařová
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
Návrh na schválení zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s
názvem "Modernizace vybrané části soustavy veřejného osvětlení ve městě Kolín - III. etapa"
42. Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Ing. Milana Podnecká
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková
43.

Závěr
Předkládá: Předsedající

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4310/113/RM/2021 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech
při finančních výdajích z rozpočtu města na oslovení společnosti DYNATECH s.r.o. a schválení
uzavření smlouvy na poskytnutí aplikace CROSEUS Komunikační portál

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 poskytnutí aplikace CROSEUS
Komunikační portál.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4311/113/RM/2021 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech
při finančních výdajích z rozpočtu města na oslovení společnosti DYNATECH s.r.o. a schválení
uzavření smlouvy na poskytnutí aplikace CROSEUS Komunikační portál

I. Rada města schvaluje
oslovení společnosti DYNATECH s.r.o. Londýnské náměstí 853/1, Brno 639 00, IČ: 25501003, DIČ:
CZ25501003 na poskytnutí aplikace CROSEUS Komunikační portál.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4312/113/RM/2021 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech
při finančních výdajích z rozpočtu města na oslovení společnosti DYNATECH s.r.o. a schválení
uzavření smlouvy na poskytnutí aplikace CROSEUS Komunikační portál

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb č. 876/2021 mezi městem Kolín a společností DYNATECH s.r.o.
Londýnské náměstí 853/1, Brno 639 00, IČ: 25501003, DIČ: CZ25501003 na poskytnutí aplikace
CROSEUS Komunikační portál, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Ing. Šárce Jelínkové
1.1. vedoucí oddělení vnitřního auditu a kontroly, zajistit oslovení schválené společnosti dle bodu II
tohoto usnesení
Termín: 31.10.2021
1.2. vedoucí oddělení vnitřního auditu a kontroly, zajistit podpis smlouvy dle bodu III tohoto
usnesení
Termín: 31.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4313/113/RM/2021 Návrh na schválení kupní smlouvy na nákup busty

I. Rada města schvaluje
uzavření kupní smlouvy s paní Janou Hanzlík, tr. bytem Křížatky 16, 436 01 Litvínov na nákup busty

portrétu architekta JAROSLAVA FRÁGNERA (autorizovaný bronzový odlitek) od autora akademického
sochaře Stanislava HANZÍKA (rok zhotovení 1973) za sjednanou kupní cenu 140.000,00 Kč, která je
nedílnou součástí tohoto návrhu

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Monice Pohůnkové
1.1. zajistit uzavření kupní smlouvy
Termín: 15.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4314/113/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.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

č. 7 v domě č. p. 1011, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.11.2022
č. 11 v domě č. p. 1011, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.11.2022
č. 11 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.11.2022
č. 26 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.11.2022
č. 33 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.11.2022
č. 43 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.11.2022
č. 2 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.11.2022
č. 3 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 30.11.2022
č. 7 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.11.2022
č. 16 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 30.11.2022
č. 22 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 30.11.2022
č. 31 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.11.2022
č. 38 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.11.2022
č. 4 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.11.2022
č. 18 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.11.2022
č. 45 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.11.2022
č. 52 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.11.2022
č. 6 v domě č. p. 1028, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 30.11.2022
č. 42 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.11.2022
č. 4 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.11.2022
č. 23 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.11.2022
č. 24 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 30.11.2022
č. 27 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.11.2022
č. 43 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do
30.11.2022
č. 56 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.11.2022
č. 60 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.11.2022
č. 62 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 30.11.2022
č. 4 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.11.2022
č. 25 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.11.2022
č. 27 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.11.2022
č. 38 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░ do 30.11.2022
č. 47 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.11.2022
č. 34 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 30.11.2022
č. 42 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.11.2022
č. 67 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.11.2022

36. č. 56 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.11.2022
37. č. 90 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.11.2022
38. č. 98 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 30.11.2022
II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. zajistit podpis dodatků k nájemním smlouvám
Termín: 30.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4315/113/RM/2021 Návrh na prodloužení nájemních smluv

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.

č. 7 v domě č. p. 22, ul. Karlova, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 30.11.2022
č. 19 v domě č. p. 112, ul. Husova, Kolín I, se░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.11.2023
č. 30 v domě č. p. 113, ul. Husova, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.11.2023
č. 10 v domě č. p. 643, ul. Benešova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 30.11.2022
č. 19 v v domě č. p. 807, ul. Dělnická, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.11.2022
č. 39 v domě č. p. 807, ul. Dělnická, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.11.2022
č. 5 v domě č. p. 866, ul. Bezručova 866, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.11.2022
č. 31 v domě č. p. 866, ul. Bezručova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.11.2022
č. 22 v domě č. p. 867, ul. Bezručova 867, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do
30.11.2022
č. 11 v domě č. p. 880, ul. Pražská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do
30.11.2022
č. 29 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.11.2022
č. 40 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.11.2022
č. 48 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 30.11.2022
č. 52 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.11.2022
č. 6 v domě č. p. 425, ul. U Nemocnice, Kolín III, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.11.2022
č. 12 v domě č. p. 872, ul. Zengrova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.11.2022
č. 2 v domě č. p. 356, ul. Zengrova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 30.11.2022
č. 4 v domě č. p. 356, ul. Zengrova, Kolín IV, se ░░░░ ░░░░ ░ do 30.11.2022
č. 6 v domě č. p . 1313, ul. Okružní, Kolín V, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.11.2022
č. 38 v domě č. p. 118, ul. Za Školou, Kolín-Štítary, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.11.2022
č. 3 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 30.11.2022

II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. zajistit podpis dodatků k nájemním smlouvám
Termín: 30.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4316/113/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. 44 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
2. č. 1 v domě č. p. 1032, ul. 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 smlouvu
Termín: 30.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4317/113/RM/2021 Návrh na uzavření dodatku č. 2 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. 2 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.2 ke smlouvě o dílo za město Kolín dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 25.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4318/113/RM/2021 Návrh na slevu z nájemného nájemci bytové jednotky č. 14 v domě č.p. 880,
Pražská, Kolín II

I. Rada města schvaluje

poskytnutí slevy z nájemného podle § 2208 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nájemcům
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytové jednotky č. 14 v domě č. p. 880, Pražská, Kolín
II. s účinností od 01.04.2021 do odstranění závad ve výši 50 % z nájemného, a to z toho důvodu, že
nájemce nemůže plnohodnotně užívat bytovou jednotku o velikosti 94,03 m2. Plnění nájemce již
poskytnutá pronajímateli ve formě nájemného ve výši slevy (50 %) za období 01.04.2021 do
31.10.2021 bude nájemci vráceno (částka 23.085 Kč), a od 01.11.2021 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. 14 v domě
č.p. 880, Kolín II v souladu s bodem I.
Termín: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4319/113/RM/2021 Návrh na slevu z nájemného nájemcům bytové jednotky č. 642/20, 643/19,
643/20 a 644/16 v domě č. p. 642, 643, 644 v ul. Benešova, Kolín II

I. Rada města schvaluje
poskytnutí slevy z nájemného podle § 2208 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nájemcům
bytových jednotek, ░░░░ ░░░░ ░░░░ byt č. 642/20, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ byt č.
643/20,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ byt 643/19, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ byt
č. 644/16, v domě č. p. 642, 643, 644 v ul. Benešova, Kolín II. s účinností od 01.01.2021 do odstranění
závad ve výši 50 % z nájemného, a to z toho důvodu, že nájemci nemohou plnohodnotně užívat
bytové jednotky, ke kterým mají uzavřenou nájemní smlouvu. Plnění nájemců již poskytnutá
pronajímateli ve formě nájemného ve výši slevy (50 %) za období 01.01.2021 do 31.10.2021 bude
nájemcům vráceno (nájemci ░░░░ ░░░░ ░ byt č. 642/20 částka 24 118 Kč, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ byt č. 643/20 částka 10.916 Kč, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ byt
643/19 částka 41.686 Kč, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ byt č. 644/16 částka 37 280 Kč), a od
01.11.2021 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 nájemcům bytových jednotek░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ byt č. 642/20, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ byt č.
643/20,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ byt 643/19, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ byt
č. 644/16, v domě č.p. 642, 643, 644 v ul. Benešova, Kolín II v souladu s bodem I.
Termín: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4320/113/RM/2021 Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v
přízemí č. p. 774, ul. Benešova, Kolín II, o celkové výměře 161,61 m2

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí domu č. p. 774, ul.
Benešova, Kolín II, o celkové výměře 161,61 m2, a to za navržené minimální roční nájemné ve výši
323.220 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: 31.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4321/113/RM/2021 Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání v domě č. p.764, ul.
Smetanova, Kolín IV, a schválení nájemní smlouvy se společností Neurola Kolín s.r.o.

I. Rada města schvaluje
pronájem prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 764, ul. Smetanova, Kolín IV, ve 2. NP v části
budovy A o výměře 40 m2 , nájemci Neurola Kolín s.r.o. se sídlem Smetanova 764, Kolín IV, IČ
05121370 za účelem provozování neurologické ambulance za roční nájemné ve výši 132.000 Kč/rok
(3.300 Kč/m2/rok) bez úhrad za služby spojené s užíváním prostor sloužících k podnikání s účinností od
01.11.2021 na dobu neurčitou
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4322/113/RM/2021 Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání v domě č. p.764, ul.
Smetanova, Kolín IV, a schválení nájemní smlouvy se společností Neurola Kolín s.r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 764, ul. Smetanova, Kolín IV, ve
2. NP v části budovy A (č. dveří 117, 118) o výměře 40 m2 nájemci Neurola Kolín s.r.o. se sídlem Smetanova

764, Kolín IV, IČ 05121370 za účelem provozování neurologické ambulance za roční nájemné ve výši 132.000
Kč/rok (3.300 Kč/m2/rok) bez úhrad za služby spojené s užíváním prostor sloužících k podnikání s účinností od
01.11.2021 na dobu neurčitou

II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. zajistit podpis smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání dle bodu II
Termín: 31.10.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4323/113/RM/2021 Návrh na vydání souhlasu s podnájmem prostoru sloužícího k podnikání
umístěného v prvním přízemním podlaží č. p. 764 ul. Smetanova, Kolín IV

I. Rada města uděluje
souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání umístěných v prvním přízemním
podlaží č. p. 764 ul. Smetanova 764, Kolín IV
II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. informovat nájemce o rozhodnutí RM
Termín: 31.07.2019
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4324/113/RM/2021 Návrh na schválení žádostí o povolení zvláštního užívání místní komunikace zřízení vyhrazeného parkování, prodloužení platnosti stávajícího

I. Rada města schvaluje
protinávrh na stažení žádostí o vydání povolení zvláštního užívání místních komunikací (vyhrazené
parkování) z programu jednání Rady města Kolína pro žadatele dle uvedeného seznamu:
f) Eastleach s.r.o., sídlo společnosti Kaprova 42/14, Praha 1, IČ:04252039.
g) Vladimír Pabiška, místo podnikání Ke Hřišti 60, Kolín VI, IČ:05791791.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4325/113/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) MUDr. Veronika Procházková, místo podnikání Smetanova 764, Kolín II, IČ:01414160.
h) Šárka Kodytková, místo podnikání K Nádraží 304, Červené Pečky, IČ:61887528.
ch) Josef Polák, místo podnikání Želivského 806, Kolín IV, IČ:61887676.

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: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4326/113/RM/2021 Návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele realizace veřejné zakázky "nábytek
pro MIC Kolín"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele realizace veřejné zakázky "nábytek pro MIC Kolín" 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 nabídka splňující všechna kritéria stanovená pro tuto
veřejnou zakázku:
drevotvar.com družstvo, Pražská třída 799/15a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27482219
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4327/113/RM/2021 Návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele realizace veřejné zakázky "nábytek
pro MIC Kolín"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem drevotvar.com družstvo, Pražská třída 799/15a, 500 04
Hradec Králové, IČ: 27482219 na realizaci veřejné zakázky "nábytek pro MIC Kolín", která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Gabriele Malé, MBA
1.1. 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: 08.10.2021
1.2. zajistit uzavření smlouvy o dílo za město Kolín s vybraným dodavatelem.
Termín: 08.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4328/113/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro Centrum pro
integraci cizinců, o.p.s., na akci "Školení DVPP ro učitele ZŠ, čeština - metody práce s
heterogenní skupinou"

I. Rada města schvaluje
dotaci pro Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., IČO 26631997, se sídlem Pernerova 10/32, 186 00
Praha 8, na akci "Školení DVPP pro učitele ZŠ, čeština - metody práce s heterogenní
skupinou" ve výši 6.337 Kč, OŘR 6600.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4329/113/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro Centrum pro
integraci cizinců, o.p.s., na akci "Školení DVPP ro učitele ZŠ, čeština - metody práce s
heterogenní skupinou"

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., IČO
26631997, se sídlem Pernerova 10/32, 186 00 Praha 8, na akci "Školení DVPP pro učitele ZŠ, čeština metody práce s heterogenní skupinou".
II. Rada města ukládá
1. Lence Borseníkové
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
Radou města dne 30.11.2020 usnesením č. 3199/84/RM/2020 a poskytnutí finančních
prostředků dle platných kritérií.
Termín: 27.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4330/113/RM/2021 Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a
sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 06.09.2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotací dle doporučení komise tělovýchovy a sportu, OŘR 4800 pro:
1. Stáj Václav Kolín z.s., IČ 14800471 se sídlem Královská cesta 340, 280 02, Kolín IV na
akci "AMAZONKA 2021 + Cena města Kolína" ve výši 20.000 Kč. Dotace se poskytuje na
ceny do soutěží.
2. Aeroklub Kolín z.s., IČ 46391215, se sídlem Pašinka 148, 280 02 Kolín - letiště, na akci
"soutěž O pohár starosty města Kolína v akrobacii kluzáků" ve výši 18.000 Kč. Dotace se
poskytuje na stravu rozhodčích, cestovní příkazy, pronájem závodních kluzáků, doplnění, opravy,
vytýčení, pronájem vlečných, kancelářské potřeby, tisk a ceny pro vítěze.
3. Aeroklub Kolín z.s., IČ 46391215, se sídlem Pašinka 148, 280 02 Kolín - letiště, na akci
"soutěž v navigaci a letecké rallye "potkali se u Kolína" ve výši 15.000 Kč. Dotace se
poskytuje na stravu rozhodčích, cestovní příkazy, benzín, pronájem letadel, kancelářské potřeby,
tisk a ceny pro vítěze.
4. TJ Sokol Sendražice, z.s., IČ 18622810, se sídlem Ke Sportovištím 391, 280 02 Kolín Sendražice, na akci "61. ročník - Memoriál sendražických sportovců" ve výši 5.000

Kč. Dotace se poskytuje na rozhodčí a ceny.
5. TJ Sokol Sendražice, z.s., IČ 18622810, se sídlem Ke Sportovištím 391, 280 02 Kolín Sendražice, na akci "Fotbalový turnaj starších přípravek " ve výši 6.000 Kč. Dotace se
poskytuje na rozhodčí a ceny.
6. Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika, IČ 75123843, se sídlem Brankovická, atletický
stadion, 280 02 Kolín, na akci "85. ročník Velké ceny města Kolína" ve výši 12.000 Kč.
Dotace se poskytuje na materiální zajištění, odměny rozhodčím, zdravotnické zabezpečení a
finanční ceny.
7. Tělocvičná jednota Sokol Kolín, IČ 00472271, se sídlem Kmochova 14, 280 02 Kolín II na akci
"63. ročník turnaje v kuželkách - "Memoriál Kolínských sportovců" ve výši 6.000 Kč.
Dotace se poskytuje na rozhodčí a technický dozor.
8. Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika, IČ 75123843, se sídlem Brankovická, atletický
stadion, 280 02 Kolín, na akci "Kolínská desítka - 15. ročník" ve výši 7.000 Kč. Dotace se
poskytuje na rozhodčí, zdravotníka, finanční ceny a věcné ceny.
9. ArenA Kolín, z.s., IČ 4545052, se sídlem Rimavské Soboty 923, 280 02 Kolín II na akci
"Dušičkový běh - 8. ročník" ve výši 5.000 Kč. Dotace se poskytuje na technické a materiální
zajištění.
10. Tělocvičná jednota Sokol Kolín, IČ 00472271, se sídlem Kmochova 14, 280 02 Kolín II na akci
"Memoriál Karla Hartiga 2021" ve výši 14.000 Kč. Dotace se poskytuje na poháry, diplomy,
medaile, rozhodčí - dopravu a odměnu, věcné odměny závodníkům.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4331/113/RM/2021 Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a
sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 06.09.2021

I. Rada města schvaluje
Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace pro výše uvedené sportovní kluby / spolky.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4332/113/RM/2021 Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a
sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 06.09.2021

I. Rada města neschvaluje
poskytnutí dotace dle doporučení Komise tělovýchovy a sportu pro:
1. LTC Kolín - tenis club, IČ 14800594 , se sídlem Brankovická 1007, 280 02 Kolín V na akci: " Turnaj
v babytenise" ve výši 6.000 Kč.

2. LTC Kolín - tenis club, IČ 14800594 , se sídlem Brankovická 1007, 280 02 Kolín V na akci: "
Turnaj mladších žáků a mladších žákyň" ve výši 6.000 Kč.

3. LTC Kolín - tenis club, IČ 14800594 , se sídlem Brankovická 1007, 280 02 Kolín V na akci: "
Posvícenský turnaj" ve výši 5.000 Kč.

4. Tělocvičná jednota Sokol Kolín, IČ 00472271, se sídlem Kmochova 14, 280 02 Kolín II na akci:
"Pořízení závodních bradel pro účely pořádání závodů" ve výši 40.000 Kč.

II. Rada města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu,
1. zajistit podepsání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou
města Kolína dne 30.11.2020 usnesením č. 3199/84/RM/2020 a poskytnutí finančních
prostředků dle platných kritérií
2. informovat žadatele o neschválení dotací na základě bodu č. III.
Termín: 29.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4333/113/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro OREL jednota
Kolín na akci "Vstupní schodiště"

I. Rada města schvaluje
dotaci pro OREL jednota Kolín, IČO 61883778, se sídlem Brankovická 1040, 280 02 Kolín, na akci
"Vstupní schodiště" ve výši 45.000 Kč, OŘR 6600.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4334/113/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro OREL jednota
Kolín na akci "Vstupní schodiště"

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s OREL jednota Kolín, IČO 61883778, se sídlem
Brankovická 1040, 280 02 Kolín, na akci "Vstupní schodiště".

II. Rada města ukládá
1. Lence Borseníkové
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
Radou města dne 30.11.2020 usnesením č. 3199/84/RM/2020 a poskytnutí finančních
prostředků dle platných kritérií.
Termín: 27.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4335/113/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti k investiční
akci s názvem "Kanalizace pro sportovní areál Borky"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy č. 805/2021 o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě mezi městem Kolín
(oprávněný) a Lesy České republiky, s.p., (budoucí povinný), Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec
Králové, IČ 42196451, na zřízení služebnosti v rámci investiční akce "Kanalizace pro sportovní areál
Borky", 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: 05.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4336/113/RM/2021 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 398/2021 na akci "MŠ
Čtyřlístek Jeronýmova 772, Kolín - rekonstrukce výdejních míst B1 a B2"

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 162/2021 mezi městem Kolín a společností PARECO s.r.o.,
Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5, IČ 27165329, na akci "MŠ Čtyřlístek Jeronýmova 772, Kolín
- rekonstrukce výdejních míst B1 a B2", který je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Václavu Horákovi
1.1. referentovi
Odboru
investic
předmětného dodatku za město Kolín

a

územního

plánování,

zajistit

uzavření

Termín: 08.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4337/113/RM/2021 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "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, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice,
IČ 25253361
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4338/113/RM/2021 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 853/2021, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem
společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ 25253361, na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce povrchu ve
vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích", která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Ivetě Luťhové
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: 22.10.2021
1.2. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem
Termín: 22.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4339/113/RM/2021 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Stavební úpravy v objektu MŠ Bezručova"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Stavební úpravy v
objektu MŠ Bezručova" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to:
PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín II, IČ 25779656

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4340/113/RM/2021 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Stavební úpravy v objektu MŠ Bezručova"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 854/2021 která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem
společností PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín II, IČ 25779656, na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce s názvem "Stavební úpravy v objektu MŠ Bezručova", 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: 15.10.2021
1.2. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem
Termín: 15.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4341/113/RM/2021 Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání - 3.
výzva ve sportovní Hale Borky, ul. Brankovická, na pozemku parc. č. 432/3, v obci Kolín, k. ú.
Kolín, o výměře 98,42 m2

I. Rada města schvaluje
uveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání - 3. výzva ve sportovní Hale Borky, ul.
Brankovická, na pozemku parc. č. 432/3, v k. ú. a obci Kolín o výměře 98,42 m2 za navržené minimální
roční nájemné ve výši 120.000,- Kč/rok (tj. 1.219,2644 Kč/m2/rok, 10.000,- Kč/měsíc) včetně úhrad za
služby spojené s užíváním prostor k podnikání včetně návrhu smlouvy o nájmu
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4342/113/RM/2021 Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání - 3.
výzva ve sportovní Hale Borky, ul. Brankovická, na pozemku parc. č. 432/3, v obci Kolín, k. ú.
Kolín, o výměře 98,42 m2

I. Rada města jmenuje
pro záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání ve sportovní Hale Borky s názvem "ZÁMĚR
BISTRO ve sportovní Hale Borky (98,42 m2) - 3. výzva" 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. Karin Dostálová, referent oddělení investic
II. Rada města ukládá
1. Miroslavu Káninskému
1.1. uveřejnit záměr včetně návrhu smlouvy o nájmu na úřední desce MěÚ Kolín
Termín: 01.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4343/113/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Rekonstrukce vodovodní a
kanalizační přípojky parc. č. st. 2954, ul. Vávrova čp. 495, Kolín 4"

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby vodovodní a
kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 1929/3 v kat. území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví města
Kolína pod názvem stavby "Rekonstrukce vodovodní a kanalizační přípojky parc. č. st. 2954, ul.
Vávrova čp. 495, Kolín" a uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeneslužebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín a budoucím oprávněným bude ░░░░ ░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene
se sjednává ve výši cca 5.500 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: 11.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4344/113/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Vodovodní a kanalizační
přípojka, parc. č. 876/19, ul. Boženy Němcové, Kolín V"

I. Rada města schvaluje

zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby vodovodní a
kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 1929/3 v kat. území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví města
Kolína pod názvem stavby "Rekonstrukce vodovodní a kanalizační přípojky parc. č. st. 2954, ul.
Vávrova čp. 495, Kolín" a uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeneslužebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín a budoucím oprávněným bude ░░░░ ░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene
se sjednává ve výši cca 5.500 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: 11.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4345/113/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Vodovodní a kanalizační
přípojka parc. č. 527/4, ul. Jiřího Jarocha, Kolín 5"

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby vodovodní a
kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 2825/10 a 3690/1 v kat. území Kolín a obci Kolín
ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "Vodovodní a kanalizační přípojka parc. č. 527/4,
ul. Jiřího Jarocha, Kolín 5" a uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeneslužebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín a budoucím oprávněným bude ░░░░ ░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ ░ Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca 3.300
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: 11.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4346/113/RM/2021 Žádost o souhlas s umístěním stavby na částech městských pozemků parc. č.
2575/3 a 2577/14 z důvodu zateplení dvou rodinných domů čp. 158, ul. Jaselská, Tyršova, Kolín
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I. Rada města souhlasí
s umístěním stavby na částech pozemků parc. č. 2575/3 a 2577/14 v katastrálním území Kolín a obci
Kolín ve vlastnictví města Kolína pro ░░░░ ░░░░ ░░░ , bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , z důvodu
zateplení obvodových stěn dvou rodinných domu čp. 158 v ulici Jaselská, Tyršova v Kolíně 2. Toto
zateplení bude zasahovat tloušťkou svých konstrukčních vrstev, tj. cca 150 mm, nad
uvedené městské pozemky
II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi
1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, zajistit vyrozumění žadatele o stanovisku Rady
města Kolína dle bodu I
Termín: 25.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4347/113/RM/2021 Žádost o souhlas s umístěním stavby na části městského pozemku parc. č.
662/8 z důvodu zateplení rodinného domu čp. 664, ul. Chelčického, Kolín 5

I. Rada města souhlasí
s umístěním stavby na části pozemku parc. č. 662/8 v katastrálním území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví
města Kolína pro ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , z důvodu zateplení
obvodových stěn rodinného domu čp. 664 v ulici Chelčického v Kolíně 5. Toto zateplení bude
zasahovat tloušťkou svých konstrukčních vrstev, tj. cca 120 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 dle bodu I
Termín: 25.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4348/113/RM/2021 Návrh na schválení vyřazení DDHM ve výši 13 588,- Kč

I. Rada města schvaluje
vyřazení z evidence majetku 1 položku DDHM uvedenou v příloze č. 1, o hodnotě 13 588,- Kč. Příloha č.
1 je nedílnou součástí zápisu
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit odpis vyřazeného majetku z evidence majetku
Termín: 30.09.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4349/113/RM/2021 Návrh na schválení vyřazení DDHM v celkové výši 257 986,50 Kč

I. Rada města schvaluje
vyřazení z evidence majetku 11 položek DDHM uvedených v příloze č. 1, o celkové hodnotě 257 986,50
Kč. Příloha č. 1 je nedílnou součástí zápisu
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit odpis vyřazeného majetku z evidence majetku
Termín: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4350/113/RM/2021 Návrh na schválení vyřazení DDHM ve výši 19 611,50,- Kč

I. Rada města schvaluje
vyřazení z evidence majetku 1 položku DDHM uvedenou v příloze č. 1, o hodnotě 19 611,50 Kč. Příloha
č. 1 je nedílnou součástí zápisu
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit odpis vyřazeného majetku z evidence majetku
Termín: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4351/113/RM/2021 Návrh na schválení vyřazení pohledávek v celkové 423 923,49 Kč

I. Rada města schvaluje
vyřazení z evidence pohledávek 2 pohledávky uvedených v příloze č. 1 v celkové výši 423 923,49 Kč.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí zápisu
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit odpis vyřazené pohledávky z evidence pohledávek
Termín: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4352/113/RM/2021 Návrh na schválení vyřazení DHM v celkové výši 1 952 426,20 Kč

I. Rada města schvaluje
vyřazení z evidence majetku 12 položek DHM uvedených v příloze č. 1, o celkové hodnotě 1 952 426,20
Kč. Příloha č. 1 je nedílnou součástí zápisu
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit odpis vyřazeného majetku z evidence majetku
Termín: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4353/113/RM/2021 Návrh na schválení vyřazení pohledávek v celkové 244 211,- Kč

I. Rada města schvaluje
vyřazení z evidence pohledávek celkem 7 pohledávek uvedených v příloze č. 1 ve výši 244 211,- Kč.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí zápisu
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit odpis vyřazené pohledávky z evidence pohledávek
Termín: 30.09.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4354/113/RM/2021 Návrh na oslovení dodavatelů pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu
"Nákup disků do produkčního diskového pole"

I. Rada města schvaluje
oslovení dodavatelů pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup disků do produkčního
diskového pole"

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

ASYS IJD, spol. s r.o., Heverova 249, 280 02 Kolín IV, IČ: 43090524
CLEVER Soft s. r. o., Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4, IČ: 26482151
AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 04308697
XANADU a.s., Žirovnická 2389, 110 00 Praha 10, IČ: 14498138
SCENARIO s.r.o., Pohraniční 14358/86, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 29462177
WIC-NET, s.r.o., Jaselská 225, 280 02 Kolín III, IČ: 28427157

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Šárce Kuchařové
1.1. referentce Kanceláře úřadu, oslovit schválené dodavatele
Termín: 31.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4355/113/RM/2021 Návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele realizace veřejné zakázky malého
rozsahu na akci s názvem "Webová prezentace města Kolína II"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na akci s názvem "Webová prezentace města
Kolína II" 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:
WEBHOUSE, s.r.o., Levského 3187/6, 143 00 Praha 4, IČ: 25327054
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4356/113/RM/2021 Návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele realizace veřejné zakázky malého
rozsahu na akci s názvem "Webová prezentace města Kolína II"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo ev. č. 00850/2021, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem
společností WEBHOUSE, s.r.o., Levského 3187/6, 143 00 Praha 4, IČ: 25327054, na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Webová prezentace města Kolína", která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Šárce Kuchařové
1.1. referentce Kanceláře úřadu, uveřejnit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na profilu
zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky
https://zakazky.mukolin.cz/ a zajistit uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
Termín: 15.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4357/113/RM/2021 Návrh na schválení zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na
stavební práce s názvem "Modernizace vybrané části soustavy veřejného osvětlení ve městě
Kolín - III. etapa"

I. Rada města schvaluje
a) zahájení zadávacího nadlimitní řízení s názvem "Modernizace vybrané části soustavy veřejného
osvětlení ve městě Kolín - III. etapa",

b) pro toto zadávací řízení jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší
nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH,
c) zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídek včetně příloh, kterou jsou nedílnou součástí tohoto
návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4358/113/RM/2021 Návrh na schválení zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na
stavební práce s názvem "Modernizace vybrané části soustavy veřejného osvětlení ve městě
Kolín - III. etapa"

I. Rada města jmenuje
pro toto zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem "Modernizace vybrané části soustavy
veřejného osvětlení ve městě Kolín - III. etapa" tyto členy a náhradníky hodnoticí komise.
Členové komise:
1.
2.
3.
4.
5.

Mgr. Michael Kašpar, starosta
Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka
Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování
Ing. Iveta Horáková, vedoucí oddělení investic
Ing. Iveta Luťhová, referent oddělení investic

Náhradníci komise:
1.
2.
3.
4.
5.

Michal Najbrt, II. místostarosta
Václav Horák, referent oddělení investic
Karin Dostálová, referentka oddělení investic
Bc. Klára Rakušanová
Ing. Milana Podnecká

II. Rada města ukládá
1. Milaně Podnecké
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, zahájit na profilu zadavatele zakázku s názvem:
"Modernizace vybrané části soustavy veřejného osvětlení ve městě Kolín - III. etapa".
Termín: 10.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Mgr. Michael Kašpar
starosta

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

