P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 120. schůze Rady města Kolína
konaná dne 15.11.2021

4505/120/RM/2021 Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína

I. Rada města schvaluje
předložený program 120. schůze Rady města Kolína v následujícím znění:
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4506/120/RM/2021 Návrh na schválení smlouvy o výpůjčce s ČR - ÚZSMV, IČ 69797111, Praha 2,
Rašínovo nábřeží 390/42 n

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi městem Kolín jako vypůjčitelem a Českou
republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Praha 2, Rašínovo
nábřeží 390/42 jako půjčitelem na výpůjčku prostor v budovách na Karlově náměstí čp. 44 a 45, Kolín
I. , která je nedílnou součástí tohoto návrhu.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Monice Pohůnkové
1.1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce
Termín: 31.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4507/120/RM/2021 Návrh na schválení smlouvy o výpůjčce s Toyota Motor Manufacturing Czech
Republic, s.r.o., IČ: 26513528, sídlo: Na Hradbách 126, Kolín I, 280 02 Kolín

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce osobních vozidel mezi městem Kolín jako vypůjčitelem a Toyota Motor
Manufacturing Czech Republic, s.r.o., IČ: 26513528, sídlo: Na Hradbách 126, Kolín I, 280 02 Kolín jako
půjčitelem na výpůjčku 3 osobních vozidel:
1. tovární značka TOYOTA, typ CAMRY Comfort , VIN JTNB23HK203105353
2. tovární značka TOYOTA, typ Proace City Verso Combi 4D Sensor, VIN YARERHNP2GJ970411
3. tovární značka TOYOTA, typ Corolla TS Active, VIN SB1Z93BE00E250952

ode dne 26.11.2021 do 25. 11. 2025, nejdéle však do skončení leasingové smlouvy specifikované ve
smlouvě o výpůjčce.

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Monice Pohůnkové
1.1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce
Termín: 26.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4508/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace Městské sociální a
zdravotní služby na rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Městské sociální a zdravotní služby, IČ: 00873667, na rok 2022
uvedený v příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4509/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace Městské sociální a
zdravotní služby na rok 2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Městské sociální a zdravotní služby, IČ:
00873667, na roky 2023 -2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 18.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4510/120/RM/2021 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 656/2020 na akci
"Kanalizace Kolín - Zibohlavy"

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 656/2020 ze dne 23. 9. 2020 mezi městem Kolín
a zhotovitelem MBM TRADE CZ, s.r.o., IČO: 25507222, Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha
9 na akci: "Kanalizace Kolín - Zibohlavy", který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá

1. Kláře Rakušanové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, zajistit uzavření předmětného dodatku dle bodu
I. tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4511/120/RM/2021 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem "Modernizace vybrané
části soustavy veřejného osvětlení ve městě Kolín - III. etapa"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem "Modernizace vybrané části
soustavy veřejného osvětlení ve městě Kolín - III. etapa", a to na základě doporučení hodnoticí
komise takto:
Sněhota C&C s.r.o., IČO: 24298280, Špirkova 523/12, 142 00 Praha 4
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4512/120/RM/2021 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem "Modernizace vybrané
části soustavy veřejného osvětlení ve městě Kolín - III. etapa"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy s dodavatelem Sněhota C&C s.r.o., IČO: 24298280, Špirkova 523/12, 142 00 Praha
4 na realizaci veřejné zakázky na dodávky s názvem "Modernizace vybrané části soustavy veřejného
osvětlení ve městě Kolín - III. etapa", která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Aleně Hrabalové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, zajistit uzavření smlouvy dle bodu II
tohoto usnesení.
Termín: 01.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4513/120/RM/2021 Návrh na schválení uplatnění práv z vadného plnění v rámci investiční akce s
názvem "Sportovní hala v Borkách"

I. Rada města schvaluje
uplatnění práv z vadného plnění týkající se díla zhotoveného na základě smlouvy o dílo č. 01307/2019,
ze dne 10. 1. 2020 uzavřené mezi městem Kolín a společností STRABAG a.s., IČO: 60838744, se sídlem
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 u společnosti STRABAG a.s., IČO: 60838744, se sídlem

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5. Schvalované znění dopisu s uplatněním práv z vadného
plnění včetně jeho příloh je přílohou tohoto usnesení.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4514/120/RM/2021 Návrh na schválení uplatnění práv z vadného plnění v rámci investiční akce s
názvem "Sportovní hala v Borkách"

I. Rada města schvaluje
zplnomocnění JUDr. Jiřího Bureše, advokáta, ev. č. ČAK 14940, vykonávajícího advokacii jako společník
Blažek a Bureš, advokátní kancelář s.r.o., k uplatnění práv z vadného plnění u společnosti STRABAG a.s.,
IČO: 60838744, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4515/120/RM/2021 Návrh na schválení uplatnění práv z vadného plnění v rámci investiční akce s
názvem "Sportovní hala v Borkách"

I. Rada města pověřuje
starostu obce k udělení plné moci JUDr. Jiřímu Burešovi, advokátovi, ev. č. ČAK 14940, vykonávajícímu
advokacii jako společník Blažek a Bureš, advokátní kancelář s.r.o., k uplatnění práv z vadného plnění u
společnosti STRABAG a.s., IČO: 60838744, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4516/120/RM/2021 Návrh na zrušení usnesení č. 4405/116/RM/2021 a schválení dohody o úpravě
vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací v rámci investiční akce
s názvem "Kanalizace Kolín-Zibohlavy"

I. Rada města ruší
usnesení č. 4405/116/RM/2021 schválené Radou města dne 18.10.2021 týkající se schválení dohody č.
800/2021 o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací s
obcí Radovesnice I, Lošanská 230, 280 02 Radovesnice I, IČ 00639737
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4517/120/RM/2021 Návrh na zrušení usnesení č. 4405/116/RM/2021 a schválení dohody o úpravě
vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací v rámci investiční akce
s názvem "Kanalizace Kolín-Zibohlavy"

I. Rada města schvaluje
dohodu č. 800/2021 o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací,
která bude uzavřena mezi městem Kolín a obcí Radovesnice I, Lošanská 230, 280 02 Radovesnice I, IČ
00639737, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá

1. Janě Ontlové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření dohody za město Kolín
Termín: 10.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4518/120/RM/2021 Návrh na oslovení firem na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
"Zibohlavy - novostavba víceúčelového sportovního hřiště"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu k provedení stavebních prací s názvem
"Zibohlavy - novostavba víceúčelového sportovního hřiště" v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zadávací podmínky
včetně návrhu smlouvy o dílo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

JM DEMICARR s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 63489163
SWIETELSKY stavební s.r.o., U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 48035599
SPORT LX s.r.o., Přítoky 83, 284 01 Miskovice, IČ 28355181
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ 25560191
Český trávník s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice, IČ 28081722
Petr Folwarczny, Vestecká 1010/60, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ 45121737
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČ 27967638
PROSTAVBY a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ 27713130
SPORT Construction a.s., Újezd 450/40 - Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ 27752771

II. Rada města ukládá
1. Karin Dostálové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit oslovení firem a zveřejnění zadávací
dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím profilu zadavatele na
internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky https://zakazky.mukolin.cz/

Termín: 19.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4519/120/RM/2021 Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kolín a obcí Bečváry o
zajišťování úsekového měření rychlosti v obci Bečváry

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kolín a obcí Bečváry, týkající se zajišťování úsekového
měření rychlosti v katastru obce Bečváry. Smlouva je nedílnou součástí tohoto návrhu.
II. Rada města ukládá

1. Mgr. Miroslavu Babákovi
1.1. vedoucímu Odboru dopravy zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kolín a obcí
Bečváry a zajistit zahájení správního řízení o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy krajským úřadem.
Termín: 19.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4520/120/RM/2021 Návrh na zrušení usnesení

I. Rada města schvaluje
zrušení usnesení č. 4475/118/RM/2021
ze dne 01.11.2021: schválení a uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi smluvními stranami městem Kolín a obcí Bečváry, týkající se úsekového měření rychlosti
v obci Bečváry.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Miroslavu Babákovi
1.1. zajistit zrušení usnesení č. 4475/118/RM/2021, kterým RM doporučuje zastupitelstvu města
schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi smluvními stranami městem Kolín a obcí
Bečváry týkající se úsekového měření rychlosti v obci Bečváry.
Termín: 22.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4521/120/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:
a)░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4522/120/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:

b)░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4523/120/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:
c) ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4524/120/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:
d) CEROP Kolín, Sokolská 1095, Kolín

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4525/120/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:
e) Ladislav Bášti, Brankovická 241, Kolín

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4526/120/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:
f) MUDr. Venuše Šmejkalová, Čelakovského 468, Kolín

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4527/120/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:
g) Zdravotní ústav Ústí nad Labem, , Moskevská 1531/15 (očkovací centrum Kolín)

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4528/120/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:
h) Lukáš Křiva, Plynárenská 611, Kolín
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: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4529/120/RM/2021 Návrh na zaevidování žádostí o nájem bytu do seznamu žadatelů

I. Rada města schvaluje
zaevidování žádosti do seznamu žadatelů o nájem bytu v majetku města
1. žádost o nájem bytu č. j. 94467/21 ze dne 07.10.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

2. žádost
░░░░
3. žádost
░░░░
4. žádost
░░░░
5. žádost
░░░░
6. žádost
░░░░
7. žádost
░░░░
8. žádost
░░░░
9. žádost
░░░░
10. žádost
░░░░
11. žádost
░░░░
12. žádost
░░░░
13. žádost
░░░░
14. žádost
░░░░
15. žádost
░░░░
16. žádost
░░░░

o nájem bytu č. j. 94553/21 ze dne 07.10.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
o nájem bytu č. j. 95217/21 ze dne 11.10.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
o nájem bytu č. j. 95235/21 ze dne 11.10.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
o nájem bytu č. j. 95564/21 ze dne 11.10.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
o nájem bytu č. j. 97301/21 ze dne 15.10.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
o nájem bytu č. j. 98170/21 ze dne 18.10.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
o nájem bytu č. j. 98266/21 ze dne 19.10.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
o nájem bytu č. j. 98951/21 ze dne 20.10.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
o nájem bytu č. j. 99768/21 ze dne 22.10.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
o nájem bytu č. j. 100540/21 ze dne 25.10.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
o nájem bytu č. j. 102072/21 ze dne 29.10.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
o nájem bytu č. j. 102073/21 ze dne 29.10.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
o nájem bytu č. j. 102854/21 ze dne 01.11.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
o nájem bytu č. j. 103424/21 ze dne 02.11.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
o nájem bytu č. j. 103426/21 ze dne 02.11.2021,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

II. Rada města ukládá
1. Alici Šauerové
1.1. zařadit žádost do seznamu žadatelů
Termín: 31.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4530/120/RM/2021 Návrh na prodloužení nájemních smluv se zaměstnanci TMMCZ

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

č.
č.
č.
č.
č.

20 v domě č. p. 1011, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.01.2023
18 v domě č. p. 1012, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.01.2023
1 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.01.2023
15 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.01.2023
17 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.01.2023

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

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

22 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.01.2023
29 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.01.2023
36 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.01.2023
17 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.01.2023
10 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░ , do 31.01.2023
23 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.01.2023
21 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.01.2023
52 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.01.2023
12 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.01.2023
36 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.01.2023
14 v domě č. p. 1027, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.01.2023
4 v domě č. p. 1029, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.01.2023
7 v domě č. p. 1029, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.01.2023
11 v domě č. p. 1029, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.01.2023
13 v domě č. p. 1029, ul. Hrnčířská, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.01.2023
3 v domě č. p. 1031, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.01.2023
8 v domě č. p. 1031, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.01.2023
30 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.01.2023
40 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.01.2023
14 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.01.2023
31 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.01.2023
29 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.01.2023
43 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.01.2023
64 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.01.2023
82 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.01.2023
89 domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.01.2023
8 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.01.2023
55 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.01.2023
81 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.01.2023
48 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.01.2023
50 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.01.2023
76 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.01.2023
84 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.01.2023
88 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.01.2023

II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. zajistit podpis dodatků k nájemním smlouvám
Termín: 31.01.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4531/120/RM/2021 Návrh na prodloužení nájemních smluv

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt:
1. č. 2 v domě č. p. 110, ul. Husova, Kolín I, se ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.01.2024

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.
36.
37.
38.

č. 13 v domě č. p. 111, ul. Husova, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.01.2024
č. 3 v domě č. p. 113, ul. Husova, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.01.2024
č. 4 v domě č. p. 637, ul. Benešova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.01.2023
č. 1 v domě č. p. 638, ul. Benešova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.01.2023
č. 4 v domě č. p. 640, ul. Benešova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.01.2023
č. 6 v domě č. p. 642, ul. Benešova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.01.2023
č. 1 v domě č. p. 712, ul. Na Magistrále, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.01.2023
č. 4 v domě č. p. 806, ul. Dělnická, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.01.2023
č. 34 v domě č. p. 806, ul. Dělnická, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.01.2023
č. 2 v domě č. p. 867, ul. Bezručova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.01.2023
č. 34 v domě č. p. 867, ul. Bezručova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.01.2023
č. 6 v domě č. p. 880, ul. Pražská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.01.2023
č. 5 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.01.2023
č. 16 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.01.2023
č. 46 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.01.2023
č. 84 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.01.2023
č. 89 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.01.2023
č. 7 v domě č. p. 425, U Nemocnice , Kolín III, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.01.2023
č. 2 v domě č. p. 872, ul. Zengrova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.01.2023
č. 15 v domě č. p. 872, ul. Zengrova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.01.2023
č. 9 v domě č. p. 538, ul. Havlíčkova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.01.2024
č. 12 v domě č. p. 818, ul. Havlíčkova, Kolín IV, se ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.01.2023
č. 9 v domě č. p. 44, ul. Tovární, Kolín V, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.01.2023
č. 23 v domě č. p. 44, ul. Tovární, Kolín V, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.01.2023
č. 25 v domě č. p. 44, ul. Tovární, Kolín V, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.01.2023
č.16 v domě č. p. 951, ul. Na Louži, Kolín V, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.01.2023
č. 8 v domě č. p. 1000/1, ul. Antonína Kaliny, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.01.2023
č. 5 v domě č. p. 1000/2, ul. Antonína Kaliny, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.01.2023
č. 7 v domě č. p. 1413, ul. Tovární, Kolín V, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.01.2023
č. 45 v domě č. p. 118, ul. Za Školou, Kolín-Štítary, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.01.2023
č. 7 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.01.2023
č. 16 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.01.2023
č. 24 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do
31.01.2023
č. 26 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.01.2023
č. 6 v domě č. p. 712, ul. Na Magistrále, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.11.2023
č. 1 v domě č. p. 357, ul. Havlíčkova, Kolín IV, se ░░░░ ░░░░ ░ do 28.02.2022
č. 10 v domě č. p. 357, ul. Havlíčkova, Kolín IV, s ░░░░ ░░░░ ░ do 28.02.2022

II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. zajistit podpis dodatků k nájemním smlouvám
Termín: 31.01.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4532/120/RM/2021 Návrh na vyřazení žádosti o nájem bytu ze seznamu žadatelů

I. Rada města schvaluje
vyřazení žádosti ze seznamu žadatelů o nájem bytu v majetku města:

1. žádost
░░░░
2. žádost
░░░░
3. žádost
░░░░

o nájem bytu č. j. 3690/2018 ze dne 10.01.2018,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
o přidělení jiného bytu č. j. 72422/2017 ze dne 03.07.2017,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
o přidělení bytu č. j. 27199/18 ze dne 20.03.2018,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

II. Rada města ukládá
1. Alici Šauerové
1.1. vyřadit žádosti ze seznamu žadatelů
Termín: 31.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4533/120/RM/2021 Návrh na zrušení části usnesení

I. Rada města schvaluje
zrušení bodů č. 6, 28 a 53 v usnesení č. 4291/111/RM/2021 ze dne 06.09.2021:
prodloužení nájemní smlouvy na byt:
č. 31 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░
č. 43 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░
č. 11 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. zrušení části usnesení
Termín: 30.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4534/120/RM/2021 Návrh na zrušení usnesení Rady města č. 4373/114/RM/2021 a
4374/114/RM/2021 ze dne 04.10.2021 na schválení výpovědi z prostoru sloužícího k podnikání
a pověření místostarosty města k jejímu podpisu

I. Rada města ruší
usnesení č. 4373/114/RM/2021 ze dne 04.10.2021, kterým schválila podání výpovědi nájemci Gabriele
Mertlové, se sídlem Rimavské Soboty 894, 280 02 Kolín II, IČ 03026388 na základě smlouvy o nájmu
prostoru sloužícího k podnikání ze dne 15.01.2019 v domě č. p. 93, ul. Na Hradbách, Kolín I

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4535/120/RM/2021 Návrh na zrušení usnesení Rady města č. 4373/114/RM/2021 a
4374/114/RM/2021 ze dne 04.10.2021 na schválení výpovědi z prostoru sloužícího k podnikání
a pověření místostarosty města k jejímu podpisu

I. Rada města ruší
usnesení č. 4373/114/RM/2021, kterým dne 04.10.2021 pověřila místostarostu města Kolína Michala
Najbrta k podpisu výpovědi
II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. informovat nájemce, že Rada města zrušila usnesení na zaslání výpovědi z nájmu prostoru
sloužícího k podnikání a zároveň upozornit nájemce na pravidelné placení nájemného za
prostory sloužící k podnikání
Termín: 31.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4536/120/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. 23 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
2. č. 7 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
se░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
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: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4537/120/RM/2021 Návrh na uzavření nájemních smluv na dobu určitou 1 roku s možností
prodloužení

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt
1. č. 19 o velikosti 1+1 (43,31 m2), který je umístěn v 5. podlaží domu č. p. 866 ul. Bezručova v
Kolíně II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
2. č. 37 o velikosti 3+1 (81,25 m2), který je umístěn ve 3. podlaží domu č. p. 976, ul. Tyršova v
Kolíně II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
3. č. 64 o velikosti 1+kk (40,99 m2), který je umístěn v 11. podlaží domu č. p. 976, ul. Tyršova v
Kolíně II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
4. č. 9 o velikosti 1+1 (55,94 m2), který je umístěn ve 2. podlaží domu č. p. 160, ul. V Kasárnách v
Kolíně II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
5. č. 16 o velikosti 1+kk (29,52 m2), který je umístěn ve 4. podlaží domu č. p. 818, ul. Havlíčkova v
Kolíně IV,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvy
Termín: 28.02.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4538/120/RM/2021 Návrh na souhlas s postoupením nájemní smlouvy v domě č. p. 647, Benešova,
Kolín II, o výměře 51,90 m2

I. Rada města souhlasí
jako postoupená strana s postoupením smlouvy mezi postupitelem Václavem Bekem, IČ: 71141260,
Hasičská 273, 290 01 Poděbrady - Kluk a postupníkem AgroBek s.r.o. zastoupenou Hanou Bekovou jednatelkou, IČ 08811598, Jižní 1342, 290 01 Poděbrady
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4539/120/RM/2021 Návrh na souhlas s postoupením nájemní smlouvy v domě č. p. 647, Benešova,
Kolín II, o výměře 51,90 m2

I. Rada města pověřuje

místostarostu města Kolína Michala Najbrta k podpisu "Souhlasu postoupené strany s postoupením
smlouvy" za město Kolín dle bodu I. tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. zajistit podpis souhlasu Postoupené strany s postoupením smlouvy
Termín: 30.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4540/120/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Riegrova výměna vNN za
kNN

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 2567/3, 2577/14, 2571/5 v kat. území Kolín a obci Kolín
ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "Kolín, Riegrova výměna vNN za kNN" a uzavření
"Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným bude
město Kolín a budoucím oprávněným ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,
IČ 24729035. Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca 12.926 Kč +
DPH. Konečná cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle skutečné délky vedení
stanovené geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy a aktuálního výpočtu ceny 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
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: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4541/120/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Ovčáry, rozvaděč VN, p. č.
637/9

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemku parc. č. 637/1 v kat. území Ovčáry u Kolína a obci Kolín ve vlastnictví
města Kolína pod názvem stavby "Ovčáry, rozvaděč VN, p. č. 637/9" a uzavření "Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín a budoucím
oprávněným ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.
Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca 2.000 Kč + DPH. Konečná

cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle skutečné délky vedení stanovené
geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy a aktuálního výpočtu ceny 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
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: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4542/120/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, U vlečky, kVN TS,
kNN, p. č. 616/13

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemku parc. č. 2841 v kat. území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína
pod názvem stavby "Kolín, U vlečky, kVN, TS, kNN, p. č. 616/13" a uzavření "Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín a budoucím
oprávněným ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.
Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca 5.259 Kč + DPH. Konečná
cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle skutečné délky vedení stanovené
geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy a aktuálního výpočtu ceny 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
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: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4543/120/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, Sodovkárna Kolín s.r.o., v kat.
území Ovčáry u Kolína

I. Rada města schvaluje

zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby kanalizačního
potrubí na pozemcích parc. č. 637/36 1018/26 v kat. území Ovčáry u Kolína a obci
Ovčáry ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "Sodovkárna Kolín - provoz Ovčáry, parc. č.
637/91 k. ú. Ovčáry u Kolína" a uzavření "Smlouvy budoucí o smlouvě o zřízení věcného břemeneslužebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín a budoucím oprávněným Sodovkárna
Kolín s.r.o., Zahradní 46, 280 02 Kolín III, IČ 08530408, zastoupena ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jednatelem
firmy, společnost žádá o bezúplatné zřízení věcného břemene. Předpokládaná délka věcného břemene je
cca 36 bm + 1 x šachta do 1m2. Skutečnou délku potrubí stanoví geometrický plán, který bude nedílnou
součástí "Smlouvy o zřízení věcného břemene"
II. Rada města ukládá
1. Markétě Drahotové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy za město
Kolín dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 27.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4544/120/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Štítary, Za Školou,
č. parc. 3126

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 2956/11, 2315/2, 2328/12 v kat. území Štítary u Kolína a
obci Kolín ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "Kolín, Štítary, Za Školou, č. parc. 3126"
a uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím
povinným bude město Kolín a budoucím oprávněným ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV-Podmokly, IČ 24729035. Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca
5.249 Kč + DPH. Konečná cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle skutečné
délky vedení stanovené geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy a aktuálního
výpočtu ceny 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
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: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4545/120/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Tyršova - kVN, TS,

kNN

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemku parc. č. 2515/22 v kat. území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví města
Kolína pod názvem stavby "Kolín, Tyršova - kVN, TS, kNN" a uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín a budoucím
oprávněným ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035.
Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca 15.234 Kč + DPH.
Konečná cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle skutečné délky vedení
stanovené geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy a aktuálního výpočtu ceny 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
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4546/120/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Tyršova - kVN, TS,
kNN

I. Rada města schvaluje
úpravu části městského pozemku parc. č. 2515/22 v katastrálním území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví
města Kolína, spočívající v realizaci arboristických úprav dle podmínek Odboru životního prostředí a
zemědělství MěÚ Kolín na zmíněném městském pozemku provedené společností ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, z důvodu kácení dřevin rostoucích mimo les v
místě plánovaného umístění distribuční soustavy, s povinností náhradní výsadby a po výsadbové péče na
pozemcích města
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: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4547/120/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Za Jízdárnou, kvn, TS,
knn, p č. 2071/2

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemcích parc. č. st. 6491/5, 1951/2, 1950/53, 2919/2, 1963/33,
2548/35, 2919/7, 1968/9, 1968/25, 2548/34, 2548/23 v kat. území Kolín a obci Kolín
ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "Kolín, Za Jízdárnou, kvn, TS, knn, p. č. 2071/2"
a uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím

povinným bude město Kolín a budoucím oprávněným ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV-Podmokly, IČ 24729035. Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve
výši cca 129 311 Kč + DPH. Konečná cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle
skutečné délky vedení stanovené geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy a
aktuálního výpočtu ceny 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
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: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4548/120/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Kolín, kostel Nejsvětější Trojce
- obnova interiérů"

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby plynovodní
přípojky na pozemcích parc. č. 2900/1 a 142/1 v kat. území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína
pod názvem stavby "Kolín, kostel Nejsvětější Trojce - obnova interiérů" a uzavření "Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín
a budoucím oprávněným bude Římskokatolická farnost Kolín, Brandlova 25, 280 02 Kolín I, IČ
46390839. Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca 7.400 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: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4549/120/RM/2021 Návrh na schválení vzorových smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti

I. Rada města schvaluje
vzorovou budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, kde budoucím povinným bude
město Kolín a budoucím oprávněným ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly, IČ 24729035 a kde předpokládaná finanční náhrada je vypočítána na částku nižší než

50.000 Kč. Tato budoucí smlouva bude nadále využívána k uzavírání takto vymezených smluvních
vztahů s účinností ode dne 19.11.2021, kde tato vzorová smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení
a je označena jako vzorová smlouva 1
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4550/120/RM/2021 Návrh na schválení vzorových smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti

I. Rada města schvaluje
vzorovou budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, kde budoucím povinným bude
město Kolín a budoucím oprávněným ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly, IČ 24729035 a kde předpokládaná finanční náhrada je vypočítána na částku vyšší než
50.000 Kč. Tato budoucí smlouva bude nadále využívána k uzavírání takto vymezených smluvních
vztahů s účinností ode dne 19.11.2021, kde tato vzorová smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení
a je označena jako vzorová smlouva 2
II. Rada města ukládá
1. Janě Krügerové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavírání předmětných smluv za město
Kolín dle bodu I a II
Termín: 19.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4551/120/RM/2021 Žádost o souhlas s umístěním stavby na části městského pozemku parc. č.
2814/21 z důvodu zateplení rodinného domu čp. 297, ul. Mnichovická, Kolín 5

I. Rada města souhlasí
s umístěním stavby na části pozemku parc. č. 2814/21 v katastrálním území Kolín a obci Kolín
ve vlastnictví města Kolína pro░░░░ ░░░░ ░░ , bydlištěm░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , z
důvodu zateplení obvodových stěn rodinného domu čp. 297 v ulici Mnichovická v Kolíně 5. Toto zateplení
bude zasahovat tloušťkou svých konstrukčních vrstev, tj. cca 80 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: 15.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4552/120/RM/2021 Žádost o souhlas s umístěním stavby na části městského pozemku parc. č.
2896 z důvodu zateplení rodinného domu čp. 271, ul. Pod Hroby, Kolín 4

I. Rada města schvaluje
protinávrh na stažení žádosti s umístěním stavby na části pozemku parc. č. 2896 v katastrálním
území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína pro ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ , z důvodu zateplení obvodových stěn rodinného domu čp. 271 v ulici Pod Hroby v Kolíně
4. Toto zateplení bude zasahovat tloušťkou svých konstrukčních vrstev, tj. cca 140 mm, nad uvedený
městský pozemek
II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi
1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, zajistit vyrozumění žadatele o stanovisku Rady
města Kolína dle bodu I
Termín: 15.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4553/120/RM/2021 Žádost o souhlas s umístěním stavby na části městského pozemku parc. č.
338/18 z důvodu zateplení rodinného domu čp. 745, ul. Písečná, Kolín 5

I. Rada města souhlasí
s umístěním stavby na části pozemku parc. č. 338/18 v katastrálním území Kolín a obci Kolín
ve vlastnictví města Kolína pro░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
, oba bydlištěm░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , z důvodu zateplení obvodových stěn rodinného
domu čp. 745 v ulici Písečná v Kolíně 5. Toto zateplení bude zasahovat tloušťkou svých konstrukčních
vrstev, tj. cca 100 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: 10.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4554/120/RM/2021 Žádost o povolení stavební úpravy části městského pozemku parc. č. 2896 v
katastrálním území Kolín a obci Kolín z důvodu zřízení nového sjezdu

I. Rada města schvaluje
protinávrh na stažení žádosti o povolení stavební úpravy části městského pozemku parc. č. 2896 v
katastrálním území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína a dopravní připojení pozemku parc. č.
st. 690/3 v katastrálním území Kolín a obci Kolín, který je ve vlastnictví žadatele ░░░░ ░░░░ ░░░ ,
bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi

1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, vyrozumět žadatele o stanovisku Rady města a
zabezpečit uzavření smlouvy mezi oběma subjekty o právu stavebně upravit část městského
pozemku
Termín: 15.12.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4555/120/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 731/1, 732/41 a
731/2 v kat. území Kolín

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce ev. č 911/2021 pozemků parc. č. 731/1, 732/41 a 731/2 v kat. území a
obci Kolín, mezi městem Kolín a Kolínským okrašlovacím spolkem, Masarykova 819, 280 02 Kolín, IČ
08496439, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Kateřině Klérové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy za město
Kolín dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 10.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4556/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Bachmačská 710,
Kolín II na rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace MŠ Bachmačská 710, Kolín II, IČ: 48663611, na rok 2022 uvedený v
příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4557/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Bachmačská 710,
Kolín II na rok 2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Bachmačská 710, Kolín II, IČ: 48663611, na
roky 2023 - 2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 24.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4558/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Bezručova 801, Kolín
II, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace MŠ Bezručova 801, Kolín II, IČ: 48663646, na rok 2022 uvedený v
příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4559/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Bezručova 801, Kolín
II, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Bezručova 801, Kolín II, IČ: 48663646, na roky
2023 - 2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4560/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Chelčického 1299,
Kolín V, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace MŠ Chelčického 1299, Kolín V, IČ: 48665142, na rok 2022 uvedený v
příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4561/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Chelčického 1299,
Kolín V, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Chelčického 1299, Kolín V, IČ: 48665142, na
roky 2023 - 2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi

1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4562/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Jeronýmova 772, Kolín
IV, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace MŠ Jeronýmova 772, Kolín IV, IČ: 48663654, na rok 2022 uvedený v
příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4563/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Jeronýmova 772, Kolín
IV, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Jeronýmova 772, Kolín IV, IČ: 48663654, na
roky 2023 - 2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4564/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Kmochova 335, Kolín
II, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace MŠ Kmochova 335, Kolín II, IČ: 48665274, na rok 2022 uvedený v
příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4565/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Kmochova 335, Kolín
II, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Kmochova 335, Kolín II, IČ: 48665274, na roky
2023 - 2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4566/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Masarykova 891, Kolín
II, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace MŠ Masarykova 891, Kolín II, IČ: 48665151, na rok 2022 uvedený v
příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4567/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Masarykova 891, Kolín
II, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Masarykova 891, Kolín II, IČ: 48665151, na
roky 2023 - 2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4568/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Školní 430, Kolín Sendražice, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace MŠ Školní 430, Kolín - Sendražice, IČ: 48665266, na rok 2022 uvedený
v příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4569/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Školní 430, Kolín Sendražice, na rok 2022

I. Rada města schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Školní 430, Kolín - Sendražice, IČ:
48665266, na roky 2023 - 2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4570/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Bezručova 980, Kolín
II, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Bezručova 980, Kolín II, IČ: 46390367, na rok 2022 uvedený v
příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4571/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Bezručova 980, Kolín
II, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Bezručova 980, Kolín II, IČ: 46390367, na roky
2023 - 2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4572/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Kmochova 943, Kolín
II, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Kmochva 943, Kolín II, IČ: 48663638, na rok 2022 uvedený v
příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4573/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Kmochova 943, Kolín

II, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Kmochova 943, Kolín II, IČ: 48663638, na roky
2023 - 2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4574/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Prokopa Velikého,
Kolín IV, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Prokopa Velikého, Kolín IV, IČ: 48663620, na rok 2022 uvedený v
příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4575/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Prokopa Velikého,
Kolín IV, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Prokopa Velikého, Kolín IV, IČ: 48663620, na
roky 2023 - 2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4576/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Lipanská 420, Kolín
III, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Lipanská 420, Kolín III, IČ: 48663808, na rok 2022 uvedený v
příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4577/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Lipanská 420, Kolín
III, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Lipanská 420, Kolín III, IČ: 48663808, na roky
2023 - 2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4578/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Mnichovická 62, Kolín
V, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Mnichovická 62, Kolín V, IČ: 48663794, na rok 2022 uvedený v
příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4579/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Mnichovická 62, Kolín
V, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Mnichovická 62, Kolín V, IČ: 48663794, na roky
2023 - 2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4580/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Ovčárecká 374, Kolín
V, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Ovčárecká 374, Kolín V, IČ: 46390413, na rok 2022 uvedený v
příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4581/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Ovčárecká 374, Kolín
V, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Ovčárecká 374, Kolín V, IČ: 46390413, na roky
2023 - 2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4582/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Masarykova 412, Kolín
III, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Masarykova 412, Kolín III, IČ: 48663786, na rok 2022 uvedený v
příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4583/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Masarykova 412, Kolín
III, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Masarykova 412, Kolín III, IČ: 48663786, na
roky 2023 - 2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4584/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Kolín - Sendražice,
Hlavní 210, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Kolín - Sendražice, Hlavní 210, IČ: 08678111, na rok 2022 uvedený
v příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4585/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Kolín - Sendražice,
Hlavní 210, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Kolín - Sendražice, Hlavní 210, IČ:
08678111, na roky 2023 - 2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4586/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZUŠ Fr. Kmocha, Kolín II.,
Sokolská 24, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace ZUŠ Fr. Kmocha, Kolín II., Sokolská 24, IČ: 46390375, na rok 2022
uvedený v příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4587/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZUŠ Fr. Kmocha, Kolín II.,
Sokolská 24, na rok 2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZUŠ Fr. Kmocha, Kolín II., Sokolská 24, IČ:
46390375, na roky 2023 - 2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 24.11.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4588/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace Městské divadlo Kolín na
rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Městské divadlo Kolín , IČ: 00069795, na rok 2022 uvedený v příloze č.
1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4589/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace Městské divadlo Kolín na
rok 2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Městské divadlo Kolín , IČ: 00069795, na roky
2023 - 2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4590/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna Kolín
na rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Městská knihovna Kolín, IČ: 61883425, na rok 2022 uvedený v příloze
č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4591/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna Kolín
na rok 2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna Kolín, IČ: 61883425, na roky
2023 - 2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi

1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4592/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace Městská správa kin na rok
2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Městská správa kin, IČ: 00353566, na rok 2022 uvedený v příloze č. 1.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4593/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace Městská správa kin na rok
2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Městská správa kin, IČ: 00353566, na roky 2023 2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4594/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace Městský společenský dům
v Kolíně na rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Městský společenský dům v Kolíně, IČ: 46383859, na rok
2022 uvedený v příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4595/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace Městský společenský dům
v Kolíně na rok 2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Městský společenský dům v Kolíně, IČ:
46383859, na roky 2023 - 2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4596/120/RM/2021 Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na "přenechání Betlému - 22
dřevěných soch k dočasnému užívání "

I. Rada města schvaluje
nájemní smlouvu o přenechání Betlému (22 dřevěných soch) k dočasnému užívání od Jiřího Halouzka ,
IČ: 42959080, se sídlem: Jiříkov 39, 793 51 ve výši 33.000 Kč.
II. Rada města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu, zajistit podepsání a uzavření nájemní smlouvy.
Termín: 26.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4597/120/RM/2021 Návrh na schválení poskytnutí dotací v částce do 50 000 Kč z rozpočtu města
Kolína na rok 2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotací níže jmenovaným organizacím z rozpočtu města Kolína na rok 2022
1. Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Kolín, příspěvková organizace, IČO
70831378, sídlem Kutnohorská 179, 280 02 Kolín IV, na projekt "Prevence kriminality 2022" ve
výši 25 000 Kč.
2. Dvouletá katolická střední škola a mateřská škola Kolín, IČO 00641065, sídlem Legerova
28, 280 02 Kolín III, "na činnost MŠ - sportovní potřeby a náčiní, pohybová výchova" ve výši 35
000 Kč.
3. Mateřská škola Klubíčko s.r.o., IČO 26131021, sídlem Vrchlicého 428, 280 02 Kolín IV, "na
provoz MŠ a pomůcky" ve výši 35 000 Kč.
4. Dům dětí a mládeže Kolín, IČO 48664928, sídlem Pražská 161, 280 02 Kolín I, na projekt
"Prevence kriminality 2022 - Otevřený klub Céčko" ve výši 49 500 Kč.
II. Rada města ukládá
1. Janě Kavříkové
1.1. po schválení rozpočtu na rok 2022 na Zastupitelstvu města Kolína dne 06.12.2021 zajistit
podepsání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací podle schváleného vzoru
Termín: 31.12.2021

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4598/120/RM/2021 Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a
sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 01.11.2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace dle doporučení Komise tělovýchovy a sportu, OŘR 4800 pro:
1. Tělocvičná jednota Sokol Kolín, IČ 00472271 se sídlem Kmochova 14, 280 02, Kolín II na
akci "Účast na Future Cup 2021 - příprava před ME juniorů" ve výši 20.000 Kč. Dotace se
poskytuje na startovné , ubytování.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4599/120/RM/2021 Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a
sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 01.11.2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace dle doporučení Komise tělovýchovy a sportu, OŘR 4800 pro:
1. 2. Sportovní klub policie Kolín, z.s., IČ 66493188, se sídlem Rimavské Soboty 904, 280 02,
Kolín II, na akci "Turnaj dětských přípravek ve futsale" ve výši 8.000 Kč. Dotace se
poskytuje na pronájem haly, odměny rozhodčím a ceny.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4600/120/RM/2021 Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a
sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 01.11.2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace dle doporučení Komise tělovýchovy a sportu, OŘR 4800 pro:
1. 3. BC Kolín s.r.o., IČ 27929175, se sídlem Grégrova 402, 280 02 Kolín III, na akci "Vánoční
charitativní maraton 2021 - 11. ročník" ve výši 20.000 Kč. Dotace se poskytuje na tiskové
materiály, trička pro pořadatele a odměny pořadatelům.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4601/120/RM/2021 Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a
sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 01.11.2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace dle doporučení Komise tělovýchovy a sportu, OŘR 4800 pro:

1. 4. Stáj Václav Kolín, z.s., IČ 14800471, se sídlem Královská cesta 340, 280 02 Kolín IV, na akci
"Seriál závodů pro děti a mládež, pro začínající jezdce, včetně těch úplně nejmenších
dětí" ve výši 20.000 Kč. Dotace se poskytuje na floty a poháry.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4602/120/RM/2021 Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a
sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 01.11.2021

I. Rada města schvaluje
Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace pro výše uvedené sportovní kluby / spolky.
II. Rada města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. 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
Termín: 15.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4603/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace CEROP na rok 2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace CEROP, IČ: 71294708, na rok 2022 uvedený v příloze č. 1. Příloha č. 1
je nedílnou součástí usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4604/120/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtu příspěvkové organizace CEROP na rok 2022

I. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace CEROP, IČ:
2023 -2024 uvedený v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.

71294708,

na

roky

II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2022
Termín: 18.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4605/120/RM/2021 Návrh na schválení doporučení ZM schválit rozpočet města Kolína na rok 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
na základě § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
schválit
rozpočet města Kolína na rok 2022
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. připravit podklady pro jednání Zastupitelstva města Kolína dne 6. 12. 2021
Termín: 25.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4606/120/RM/2021 Návrh na schválení doporučení Zastupitelstvu města Kolína schválit
neinvestiční dotaci na rok 2022 ve výši 8 482 000,- Kč pro Správu městských sportovišť Kolín,
a.s.

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit neinvestiční dotaci na rok 2022 pro společnost Správa městských sportovišť Kolín, a. s., se
sídlem Masarykova 1041, 280 02 Kolín II, IČ 27946576, ve výši 8 482 000,- Kč
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit podklady pro jednání Zastupitelstva města dne 06.12. 2021
Termín: 25.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4607/120/RM/2021 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech
při finančních výdajích z rozpočtu města na oslovení společnosti Equica, a.s. na zpracování
Studie proveditelnosti pro projekt na kybernetickou bezpečnost financovaný z IROP II

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 na zpracování Studie
proveditelnosti pro projekt na kybernetickou bezpečnost financovaný z IROP II
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4608/120/RM/2021 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech

při finančních výdajích z rozpočtu města na oslovení společnosti Equica, a.s. na zpracování
Studie proveditelnosti pro projekt na kybernetickou bezpečnost financovaný z IROP II

I. Rada města schvaluje
oslovení společnosti Equica, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26490951 na zpracování Studie
proveditelnosti pro projekt na kybernetickou bezpečnost financovaný z IROP II
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4609/120/RM/2021 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech
při finančních výdajích z rozpočtu města na oslovení společnosti Equica, a.s. na zpracování
Studie proveditelnosti pro projekt na kybernetickou bezpečnost financovaný z IROP II

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo č. 1086/2021 mezi městem Kolín a společností Equica, a.s., Rubeška 215/1, 190
00 Praha 9, IČ: 26490951 na zpracování Studie proveditelnosti pro projekt na kybernetickou bezpečnost
financovaný z IROP II, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Šárce Kuchařové
1.1. referentce Kanceláře úřadu, zajistit oslovení schválené společnosti dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 15.12.2021
1.2. referentce Kanceláře úřadu, zajistit podpis smlouvy dle bodu III tohoto usnesení
Termín: 15.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Michal Najbrt
II. místostarosta

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Michael Kašpar
starosta

