P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 117. schůze Rady města Kolína
konaná dne 25.10.2021

4421/117/RM/2021 Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína

I. Rada města schvaluje
předložený program 117. schůze Rady města Kolína s uvedenou změnou, kdy bod č. 3 "Návrh na
uzavření nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou" byl hlasováním o změně
programu stažen:
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: Michal Najbrt
Zpracoval: Michaela Holovská
Schválil: Michal Najbrt

3.

Návrh na uzavření nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Monika Kroupová DiS.
Schválil: Mgr. Petr Mach

4.

Návrh na pojmenování ulice na pozemku p.č. 689/72 k.ú. Kolín
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Gabriela Malá, MBA
Schválil: Ing. Gabriela Malá, MBA

5.

Návrh na schválení žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace - zřízení vyhrazeného
parkování
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Miroslav Babák
Schválil: Michal Najbrt

6.

Nařízení města č. 2/2021 určující úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraněním sněhu a náledí
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Miroslav Babák
Schválil: Michal Najbrt

7.

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 420/2021 na akci "Restaurování omítek,
nástěnných a nástropních maleb v kapli a v sakristii zámku v Kolíně"
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková

Zpracoval: Václav Horák
Schválil: Ing. Miroslav Káninský

8.

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

9.

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

Návrh na prodloužení termínu čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu města Kolína
na rok 2021 pro Česká tábornická unie - T.K. ARNIKA Kolín, p.s., na akci "Revitalizace střechy
klubovny"
10.
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Lenka Borseníková
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Zápis z jednání Komise tělovýchovy a sportu Rady města Kolína konaného dne 11.10.2021.
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
11.
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 11.10.2021
12. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na schválení programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti tělovýchovných
jednot a sportovních klubů v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"
13. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí dotace z rozpoču Rady města Kolína pro Janu Czeczinkarovou - Bodované
mezinárodní UCI závody Horských kol v Řecku 14.10. - 24.10. 20212021
14. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na schválení žádosti o prominutí poplatku za manipulaci s vozidlem při blokovém čištění
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
15.
Zpracoval: Bc. Markéta Divišová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení žádosti o prominutí poplatku za manipulaci s vozidlem při blokovém čištění
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
16.
Zpracoval: Bc. Markéta Divišová
Schválil: Ing. Jan Kokeš

17. Návrh na schválení žádosti o prominutí poplatku za manipulaci s vozidlem při blokovém čištění
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Markéta Divišová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení žádosti o prominutí poplatku za manipulaci s vozidlem při blokovém čištění
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
18.
Zpracoval: Bc. Markéta Divišová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Kanalizační přípojka Kolín Sendražice č. p. 460,
p. č. st. 687"
19. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Kanalizační přípojka parc. č. st. 225/1, ul. Ke
Kovárně 26, Zibohlavy"
20. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení prodeje části pozemků parc. č. 277/3 a parc. č. 326/17 v kat. území
Sendražice u Kolína v sektoru "I" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry
21. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Klára Vokřálová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení prodeje části pozemků parc. č. 277/3 a 326/17 v kat. území Sendražice u
Kolína v sektoru "I" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry
22. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Klára Vokřálová
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
23. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení výjimky k oceňování věcných břemen
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
24.
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení Operačního plánu zimní údržby místních komunikací pro sezónu 2021-2022
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
25.
Zpracoval: Ing. Markéta Divišová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
26. 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
Návrh na prodloužení nájemní smlouvy
Předkládá: Michal Najbrt
27.
Zpracoval: Šárka Schederová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v 1. podzemním podlaží
č. p. 764, ul. Smetanova, Kolín IV, o výměře 35,916 m2
28. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí č. p. 112, ul.
Husova, Kolín I, o celkové výměře 63,70 m2
29. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na schválení doporučení Zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu vyúčtování
dotace do 31.12.2022 poskytnuté Správě městských sportovišť Kolín, a.s.
30. Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
Návrh na schválení doporučení Zastupitelstvu města Kolína schválit VI. rozpočtové opatření
rozpočtu města Kolína na rok 2021
31. Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
Návrh na stanovení celkového počtu zaměstnanců - systemizovaných funkčních míst Městského
úřadu Kolín
32. Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Eva Málková
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
33.

Závěr
Předkládá: Předsedající

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4422/117/RM/2021 Návrh na pojmenování ulice na pozemku p.č. 689/72 k.ú. Kolín

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
pojmenovat ulici na pozemku p.č. 689/72 v kat. území Kolín:
II. Rada města ukládá
1. Ing. Gabriele Malé, MBA

K Raškovci

1.1. připravit návrh na schválení do nejbližšího jednání Zastupitelstva města Kolína
Termín: 27.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4423/117/RM/2021 Návrh na schválení žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace zřízení vyhrazeného parkování

I. Rada města schvaluje
z pozice vlastníka místních komunikací žádosti o vydání povolení zvláštních užívání místních komunikací
("vyhrazené parkování") pro žadatele dle níže uvedeného seznamu s platností na dva roky od data
vydání povolení:
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Miroslavu Babákovi
1.1. zajistit vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace výše uvedeným žadatelům

Termín: 05.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4424/117/RM/2021 Nařízení města č. 2/2021 určující úseky místních komunikací a chodníků, na
kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraněním
sněhu a náledí

I. Rada města schvaluje
Nařízení města č. 2/2021, "určující úseky silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí"
Nařízení č.2/2021 je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Miroslavu Babákovi
1.1. zajistit vydání Nařízení města č. 2/2021
Termín: 29.10.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4425/117/RM/2021 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 420/2021 na akci
"Restaurování omítek, nástěnných a nástropních maleb v kapli a v sakristii zámku v Kolíně"

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 420/2021 mezi městem Kolín a zhotovitelem MgA. Jakub
Stretti ak.mal., Šárecká 1022/27, 160 00 Praha 6, IČ 71657517, na akci "Restaurování omítek,
nástěnných a nástropních maleb v kapli a v sakristii zámku v Kolíně", 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: 25.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4426/117/RM/2021 Návrh na přiznání osobního příplatku ředitelům škol zřizovaných městem Kolín

I. Rada města schvaluje
osobní příplatek ředitelům škol zřizovaných městem Kolín:
- panu Mgr. Jiřímu Němečkovi, řediteli Základní školy Kolín II, Kmochova 943
- paní Mgr. Renatě Jeřábkové, ředitelce Základní školy Kolín III., Masarykova 412
- paní Mgr. Kateřině Koděrové, ředitelce Základní školy Kolín IV., Prokopa Velikého 633.
Osobní příplatky budou přiznány s účinností od 01.11.2021 a budou vypláceny počínaje výplatou za
měsíc listopad 2021.
Přílohy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Janě Kavříkové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu, předat podklady mzdové účetní
Termín: 29.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4427/117/RM/2021 Návrh na přiznání změny příplatku za vedení a zvláštního příplatku ředitelům
škol zřizovaných městem Kolín

I. Rada města schvaluje
- příplatek za vedení řediteli kolínské základní školy zřizované městem Kolín dle přílohy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení,

- zvláštní příplatek ředitelce kolínské základní školy zřizované městem Kolín dle přílohy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Příplatek za vedení a zvláštní příplatek jsou přiznány s účinností od 01.11.2021 a budou vypláceny spolu
s výplatou mzdy.
II. Rada města ukládá
1. Janě Kavříkové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu, předat podklady mzdovému oddělení k
vypracování platových výměrů
Termín: 29.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4428/117/RM/2021 Návrh na prodloužení termínu čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace z
rozpočtu města Kolína na rok 2021 pro Česká tábornická unie - T.K. ARNIKA Kolín, p.s., na akci
"Revitalizace střechy klubovny"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit žádost Česká tábornická unie - T.K. ARNIKA Kolín, p.s., se sídlem Okružní 237, 280 02 Kolín V,
o prodloužení termínu čerpání a vyúčtování dotace dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy, ev. č.
120/2021/OŠKS, na akci "Revitalizace střechy klubovny".
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4429/117/RM/2021 Návrh na prodloužení termínu čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace z
rozpočtu města Kolína na rok 2021 pro Česká tábornická unie - T.K. ARNIKA Kolín, p.s., na akci
"Revitalizace střechy klubovny"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, ev. č. 120/2021/OŠKS, s Česká
tábornická unie - T.K. ARNIKA Kolín, p.s., na akci "Revitalizace střechy klubovny", jehož předmětem je
prodloužení termínu čerpání a vyúčtování dotace.

II. Rada města ukládá
1. Lence Borseníkové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu, připravit návrh na jednání Zastupitelstva města
Kolína dne 08. 11. 2021.
Termín: 26.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4430/117/RM/2021 Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a
sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 11.10.2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotací dle doporučení komise tělovýchovy a sportu, OŘR 4800 pro:
1. LTC Kolín - tenis club, IČ 14800594 , se sídlem Brankovická 1007, 280 02 Kolín V na akci: "
Turnaj dorostenců a dorostenek" ve výši 8.000 Kč. Dotace se poskytuje na tenisové míče,
rozhodčí a ceny.
2. LTC Kolín - tenis club, IČ 14800594 , se sídlem Brankovická 1007, 280 02 Kolín V na akci: "
Závěrečný turnaj sezony ve dvouhře " ve výši 6.000 Kč. Dotace se poskytuje na tenisové
míče a věcné ceny.
3. LTC Kolín - tenis club, IČ 14800594 , se sídlem Brankovická 1007, 280 02 Kolín V na akci: "
Turnaj mužů a žen" ve výši 8.000 Kč. Dotace se poskytuje na tenisové míče, rozhodčí a ceny.
4. Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s., IČ 14801671, se sídlem Bezručova 866, 280 02 Kolín II,
na akci "Podzimní cena Kolína 2021 - XI. ročník kolínských plaveckých závodů" ve
výši 15.000 Kč. Dotace se poskytuje na pronájem bazénu, diplomy a ceny.

5. Orel jednota Kolín, IČ 61883778, se sídlem Brankovická 1040, 280 02 Kolín V, na akci
"Nohejbalový turnaj trojic" ve výši 4.500 Kč. Dotace se poskytuje na diplomy, poháry a
věcné ceny.
6. Stáj Václav Kolín z.s., IČ 14800471 se sídlem Královská cesta 340,

280 02, Kolín IV na
akci "Memoriál Václava Boháče 41. ročník" ve výši 20.000 Kč. Dotace se poskytuje na ceny do
soutěží - prize money.

7. SK Volejbal Kolín, z.s., IČ 26670381, se sídlem Šotnovská 141, 280 02 Kolín II na akci
"DODERNÁ" ve výši 8.000 Kč. Dotace se poskytuje na ceny.
8. SK Volejbal Kolín, z.s., IČ 26670381, se sídlem Šotnovská 141, 280 02 Kolín II na akci "6-ky
začátečníci a liga mistrů" ve výši 20.000 Kč. Dotace se poskytuje na ceny.
9. ArenA Kolín, z.s., IČ 4545052, se sídlem Rimavské Soboty 923, 280 02 Kolín II na akci "Den
plný pohybu" ve výši 5.000 Kč. Dotace se poskytuje na organizační zajištění, lektoři.

10. Sport Kolín, z.s., IČ 26540037, se sídlem Vávrova 814, 280 02 Kolín IV na akci "Soutěž
pétanque - Podzimní koulení - soutěž trojic" ve výši 3.000 Kč. Dotace se poskytuje na
ceny a rozhodčí.
11. Sport Kolín, z.s., IČ 26540037, se sídlem Vávrova 814, 280 02 Kolín IV na akci "Turnaj nadějí
- judo" ve výši 8.000 Kč. Dotace se poskytuje na pronájem haly, činovníky, rozhodčí, ceny,
diplomy.
12. Sport Kolín, z.s., IČ 26540037, se sídlem Vávrova 814, 280 02 Kolín IV na akci "Polabská liga
žactva v judu - Vánoční turnaj" ve výši 20.000 Kč. Dotace se poskytuje na pronájem haly,
činovníky, rozhodčí, ceny, diplomy.
13. Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika, IČ 75123843, se sídlem Brankovická, atletický
stadion, 280 02 Kolín, na akci "95. ročník Drozdova lesního běhu" ve výši 6.000 Kč. Dotace
se poskytuje na rozhodčí, zdravotníka. finanční a věcné ceny.

14. Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika, IČ 75123843, se sídlem Brankovická, atletický
stadion, 280 02 Kolín, na akci "62. ročník Silvestrovského běhu" ve výši 3.600 Kč. Dotace
se poskytuje na rozhodčí, zdravotníka a věcné ceny.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4431/117/RM/2021 Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a
sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 11.10.2021

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

4432/117/RM/2021 Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a
sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 11.10.2021

I. Rada města neschvaluje
poskytnutí dotace dle doporučení Komise tělovýchovy a sportu pro:
1. Dostihová dráha chrtů Kolín z.s., IČ 86595008 , se sídlem Bílý Kostel nad Nisou 132, 46 331 na
akci: " Mistrovství ČR na 300 m - dostih" ve výši 12.316 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: 26.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4433/117/RM/2021 Návrh na schválení programové dotace "Program na podporu sportovní
činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů v územním obvodu města Kolína pro rok
2022"

I. Rada města schvaluje

programovou dotaci " Program na podporu sportovní činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů
v územním obvodu města Kolína pro rok 2022".
II. Rada města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. zajistit zveřejnění schválené programové dotace pro rok 2022 na úřední desce města Kolína.
Termín: 29.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4434/117/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpoču Rady města Kolína pro Janu
Czeczinkarovou - Bodované mezinárodní UCI závody Horských kol v Řecku 14.10. - 24.10.
20212021

I. Rada města schvaluje
protinávrh na poskytnutí dotace pro Janu Czeczinkarovou, se sídlem Veltrubská 1365, 280 02 Kolín
V, na Bodované mezinárodní UCI závody Horských kol v Řecku 14.10. - 24.10. 2021 ve
výši 20 000 Kč, OŘR 6600.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4435/117/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpoču Rady města Kolína pro Janu
Czeczinkarovou - Bodované mezinárodní UCI závody Horských kol v Řecku 14.10. - 24.10.
20212021

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Janu Czeczinkarovou, se sídlem Veltrubská
1365, 280 02 Kolín V
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: 25.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4436/117/RM/2021 Návrh na schválení žádosti o prominutí poplatku za manipulaci s vozidlem při
blokovém čištění

I. Rada města schvaluje
prominutí poplatku paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bydlištěm░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za
1 dokončený odtah vozidla TZ Peugeot 208, RZ ░░░░ ░ , ve výši 1.600,- Kč

II. Rada města ukládá
1. Markétě Divišové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, informovat žadatele a Finanční odbor MěÚ o
výsledku jednání Rady města
Termín: 19.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4437/117/RM/2021 Návrh na schválení žádosti o prominutí poplatku za manipulaci s vozidlem při
blokovém čištění

I. Rada města schvaluje
prominutí poplatku panu
░░░░ ░░░░
trvale bydlištěm░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
za 1 dokončený odtah vozidla TZ ░░░░ ░░ , RZ ░░░░ ░ , ve výši 1.600,- Kč
II. Rada města ukládá
1. Markétě Divišové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, informovat žadatele a Finanční odbor MěÚ o
výsledku jednání Rady města
Termín: 19.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4438/117/RM/2021 Návrh na schválení žádosti o prominutí poplatku za manipulaci s vozidlem při
blokovém čištění

I. Rada města schvaluje
prominutí poplatku panu ░░░░ ░░░░ ░ který je zastupován na základě plné moci panem ░░░░
░░░░ ░ , trvale bydlištěm░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za 1 dokončený odtah vozidla TZ VW, RZ
░░░░ ░ , ve výši 1.600,- Kč
II. Rada města ukládá
1. Markétě Divišové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, informovat žadatele a Finanční odbor MěÚ o
výsledku jednání Rady města
Termín: 19.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4439/117/RM/2021 Návrh na schválení žádosti o prominutí poplatku za manipulaci s vozidlem při
blokovém čištění

I. Rada města schvaluje
prominutí poplatku panu ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bydlištěm░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za
1 dokončený odtah vozidla TZ Toyota Aygo, RZ ░░░░ ░ , ve výši 1.600,- Kč
II. Rada města ukládá
1. Markétě Divišové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, informovat žadatele a Finanční odbor MěÚ o
výsledku jednání Rady města
Termín: 19.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4440/117/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Kanalizační přípojka Kolín
Sendražice č. p. 460, p. č. st. 687"

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby kanalizační
přípojky na pozemku parc. č. 510/29 v kat. území Sendražice u Kolína a obci Kolín ve vlastnictví města
Kolína pod názvem stavby "Kanalizační přípojka Kolín Sendražice č. p. 460, p. č. st. 687" a
uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným
bude město Kolín a budoucím oprávněným bude ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░ Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve
výši cca 1.500 Kč + DPH. Konečná cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle
skutečné délky potrubí stanovené geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy
II. Rada města ukládá
1. Janě Krügerové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy za město
Kolín
Termín: 14.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4441/117/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Kanalizační přípojka parc. č. st.
225/1, ul. Ke Kovárně 26, Zibohlavy"

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby kanalizační
přípojky na pozemku parc. č. st. 25/1 v kat. území Zibohlavy a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína
pod názvem stavby "Kanalizační přípojka parc. č. st. 25/2, ul. Ke Kovárně 26, Zibohlavy" a uzavření
"Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným bude
město Kolín a budoucím oprávněným ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ . Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši

cca 1.500 Kč + DPH. Konečná cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle
skutečné délky potrubí stanovené geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy
II. Rada města ukládá
1. Janě Krügerové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy za město
Kolín
Termín: 24.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4442/117/RM/2021 Návrh na schválení prodeje části pozemků parc. č. 277/3 a parc. č. 326/17 v
kat. území Sendražice u Kolína v sektoru "I" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej částí pozemků parc. č. 277/3 a parc. č. 326/17 v kat. území Sendražice u Kolína v sektoru
"I" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2671/80/2021 nově
označené jako pozemky parc. č. 277/131 a parc. č. 326/37 o celkové výměře 10.000 m2, z vlastnictví
města Kolína do vlastnictví společnosti Semour Servis s.r.o., IČ 11644761, se sídlem Braunerova 563/7,
180 00 Praha 8 - Libeň, za kupní cenu 441 Kč/m2 + DPH, tj. za celkovou kupní cenu 4.410.000 Kč +
DPH
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4443/117/RM/2021 Návrh na schválení prodeje části pozemků parc. č. 277/3 a parc. č. 326/17 v
kat. území Sendražice u Kolína v sektoru "I" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit kupní smlouvu ev. č. 00932/2021 na prodej částí pozemků parc. č. 277/3 a parc. č. 326/17 v
kat. území Sendražice u Kolína v sektoru "I" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, dle dosud nezapsaného
geometrického plánu č. 2671/80/2021 nově označené jako pozemky parc. č. 277/131 a parc. č. 326/37 o
celkové výměře 10.000 m2, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti Semour Servis s.r.o., IČ
11644761, se sídlem Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8 - Libeň, za kupní cenu 441 Kč/m2 + DPH, tj. za
celkovou kupní cenu 4.410.000 Kč + DPH, kdy kupní smlouva je uvedena v příloze jako 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
Zastupitelstvu města Kolína
Termín: 08.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4444/117/RM/2021 Návrh na schválení prodeje části pozemků parc. č. 277/3 a 326/17 v kat. území
Sendražice u Kolína v sektoru "I" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej částí pozemků parc. č. 277/3 a parc. č. 326/17 v kat. území Sendražice u Kolína v sektoru
"I" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2671/80/2021 nově
označené jako pozemky parc. č. 277/130 a parc. č. 326/36 o celkové výměře 20.000 m2, z vlastnictví
města Kolína do vlastnictví společnosti ADE Real s.r.o., IČ 07028644, se sídlem Lukavecká 1732, Horní
Počernice, 193 00 Praha , za kupní cenu 441 Kč/m2 + DPH, tj. za celkovou kupní cenu 8.820.000 Kč +
DPH, a to na základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kdy budoucí kupující uhradí rezervační zálohu
ve výši 10 % kupní ceny + DPH, tj. 882.000 Kč + DPH
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4445/117/RM/2021 Návrh na schválení prodeje části pozemků parc. č. 277/3 a 326/17 v kat. území
Sendražice u Kolína v sektoru "I" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit kupní smlouvu ev. č. 00944/2021 na prodej částí pozemků parc. č. 277/3 a parc. č. 326/17 v
kat. území Sendražice u Kolína v sektoru "I" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, dle dosud nezapsaného
geometrického plánu č. 2671/80/2021 nově označené jako pozemky parc. č. 277/130 a parc. č. 326/36 o
celkové výměře 20.000 m2, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti ADE Real s.r.o., IČ
07028644, se sídlem Lukavecká 1732, Horní Počernice, 193 00 Praha, za kupní cenu 441 Kč/m2 + DPH,
tj. za celkovou kupní cenu 8.820.000 Kč + DPH, a to na základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kdy
budoucí kupující uhradí rezervační zálohu ve výši 10 % kupní ceny + DPH, tj. 882.000 Kč + DPH
II. Rada města ukládá
1. Kláře Vokřálové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit předložení návrhu dle bodů I a II ke
schválení Zastupitelstvu města Kolína
Termín: 08.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4446/117/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 4441/428333, v ulici Podskalská
1357, vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , narozené ░░░░ ░░
, bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 9.877 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4447/117/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 vlastníkům bytových jednotek 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 12229/125133, v ulici Podskalská 1357,
vlastníkům bytových jednotky č. ░░░░ a jednotky č. ░░░░ manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
narozenému ░░░░ ░░ , a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , narozené ░░░░ ░░ , oba bydlištěm ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 27.198 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4448/117/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: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4449/117/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: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4450/117/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. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , narozenému ░░░░ ░░
, bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 9.893 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4451/117/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 7254/420620, v ulici Želivského
805, vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , narozené ░░░░ ░░
, bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 16.304 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4452/117/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 VII ke
schválení Zastupitelstvu města Kolína
Termín: 08.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4453/117/RM/2021 Návrh na schválení výjimky k oceňování věcných břemen

I. Rada města schvaluje
výjimku z usnesení Rady města konané dne 27.07.2020 číslo 2706/71/RM/2020
provozovateli distribuční soustavy, který zažádá o zřízení věcného břemene, spočívající v právu umístit a
provozovat na pozemcích ve vlastnictví města Kolína inženýrské sítě, podle zákona č. 237/2020 Sb.,
kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o
oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a další souvisejících zákonů, s účinností od
01.01.2021, a postupovat v souladu se Směrnicí pro stanovení náhrady za zřízení věcného
břemene inženýrské sítě k pozemkům ve vlastnictví města Kolína, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4454/117/RM/2021 Návrh na schválení výjimky k oceňování věcných břemen

I. Rada města schvaluje
sazbu pro provozovatele distribuční soustavy pro výpočet úhrady za zřizování věcných
břemen, spočívajících v právu umístit a provozovat na pozemcích ve vlastnictví města Kolína inženýrské
sítě v souladu se zákonem č. 237/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), za náhradu stanovenou podle oceňovací
vyhlášky
II. Rada města ukládá
1. Janě Krügerové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, předkládat Radě města Kolína návrhy
podle bodů I a II

Termín: 01.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4455/117/RM/2021 Návrh na schválení Operačního plánu zimní údržby místních komunikací pro
sezónu 2021-2022

I. Rada města schvaluje
Operační plán zimní údržby místních komunikací pro sezónu 2021-2022 v předloženém znění, který je
nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Markétě Divišové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku MěÚ Kolín, zajistit podpis Operačního plánu zimní
údržby místních komunikací pro sezónu 2021-2022 od správce místních komunikací společnosti
AVE Kolín s.r.o. se sídlem Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, IČ 25148117 dle bodu I
Termín: 31.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4456/117/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. 109 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
2. č. 11 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
3. č. 6 v domě č. p. 1031, ul. Hrnčířská, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
4. č. 13v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
5. č. 24 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
6. č. 62 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;

7. č. 3 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
8. č. 9 v domě č. p. 1035, 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: 31.01.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4457/117/RM/2021 Návrh na prodloužení nájemní smlouvy

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7 v domě č. p. 356, ul. Zengrova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░ do
31.10.2022
II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. zajistit podpis dodatku k nájemní smlouvě
Termín: 31.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4458/117/RM/2021 Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v 1.
podzemním podlaží č. p. 764, ul. Smetanova, Kolín IV, o výměře 35,916 m2

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v 1. podzemním podlaží č. p. 764, ul.
Smetanova, Kolín IV na pozemku parcela st. č. 5503, v obci Kolín, zapsanému na LV č. 10001,
katastrální území Kolín, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Kolín o výměře 35,916 m2 konkrétnímu nájemci neziskové organizaci Domácí hospic Srdcem, z.ú., IČ
07043732, se sídlem U Stodoly 1523, Kolín V, za účelem provozování úschovny/půjčovny kompenzačních
zdravotnických pomůcek, a to za roční nájemné ve výši 1 Kč/rok bez úhrad za služby spojené s užíváním
prostor k podnikání. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2022.
II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. uveřejnit záměr na úřední desce MěÚ Kolín
Termín: 31.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4459/117/RM/2021 Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v
přízemí č. p. 112, ul. Husova, Kolín I, o celkové výměře 63,70 m2

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí domu č. p. 112, ul.
Husova, Kolín I, o celkové výměře 63,70 m2, a to za navržené minimální roční nájemné ve výši 95.550
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: 30.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4460/117/RM/2021 Návrh na schválení doporučení Zastupitelstvu města schválit prodloužení
termínu vyúčtování dotace do 31.12.2022 poskytnuté Správě městských sportovišť Kolín, a.s.

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodloužení termínu vyúčtování dotace do 31.12.2022 poskytnuté v roce 2021 společnosti
Správa městských sportovišť Kolín, a. s., se sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576,
na pořízení projektu na rozšíření akvaparku - etapa č. 3 (VS) - dětský výukový bazén ve Vodním světě

II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit podklady pro jednání Zastupitelstva města dne 08.11.2021
Termín: 27.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4461/117/RM/2021 Návrh na schválení doporučení Zastupitelstvu města Kolína schválit VI.
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
VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021. VI. 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 08.11.2021
Termín: 27.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4462/117/RM/2021 Návrh na stanovení celkového počtu zaměstnanců - systemizovaných funkčních
míst Městského úřadu Kolín

I. Rada města stanovuje
s účinností od 01.11.2021 celkový počet zaměstnanců - systemizovaných funkčních míst
(dále jen "FM") MěÚ Kolín na 234
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4463/117/RM/2021 Návrh na stanovení celkového počtu zaměstnanců - systemizovaných funkčních
míst Městského úřadu Kolín

I. Rada města schvaluje
zřízení systemizovaných FM na dobu neurčitou s účinností od 01.11.2021:
- 1 systemizované FM "investiční referent/ka" - Odbor investic a územního plánování
- 1 systemizované FM "referent/ka správy majetku" - Odbor správy městského majetku
II. Rada města ukládá
1. Evě Málkové
1.1. připravit podklady pro vydání nové vzorové systemizace FM MěÚ Kolín účinné od
01.11.2021
Termín: 29.10.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Michal Najbrt
II. místostarosta

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Michael Kašpar
starosta

