P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 121. schůze Rady města Kolína
konaná dne 22.11.2021

4610/121/RM/2021 Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína

I. Rada města schvaluje
předložený program 121. schůze Rady města Kolína s uvedenou změnou, kdy bod č. 21 "Návrh na
schválení prodeje části pozemku parc. č. 637/10 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru "E" Průmyslové
zóny Kolín-Ovčáry" a bod č. 38 "Návrh na schválení výpovědi z nájmu bytu a pověření místostarosty k
jejímu podpisu" byly hlasováním o změně programu staženy:
č.

Bod jednání / Předkladatel, Přizváni

1.

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

2.

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

3.

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v sociální oblasti
města Kolína Komise zdravotní a sociální pro rok 2021
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Monika Kroupová DiS.
Schválil: Mgr. Petr Mach

4.

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v sociální oblasti
města Kolína Komise zdravotní a sociální pro rok 2021
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Monika Kroupová DiS.
Schválil: Mgr. Petr Mach

5.

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v sociální oblasti
města Kolína Komise zdravotní a sociální pro rok 2021 - Prostor plus
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Monika Kroupová DiS.
Schválil: Mgr. Petr Mach

6.

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 597/2021 na akci "Obřadní síň ústředního
hřbitova Kolín - stavební úpravy interiéru a exteriéru"
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Bc. Klára Rakušanová
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková

7.

Návrh na schválení vybraného dodavatele a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na

veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem
"Rozšíření pozemní komunikace v Borkách Kolín"
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Bc. Klára Rakušanová
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková

8.

Návrh na schválení vybraného dodavatele a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na
veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem
"Stavební úpravy BD Benešova 642-644, Kolín-opakované řízení"
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Bc. Klára Rakušanová
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková

9.

Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 a směrnice č. 24/2016 na oslovení společnosti
Masák & Partner, s.r.o., IČ 27086631, na služby s názvem "Zpracování projektové dokumentace
na opravu fasády Městského divadla v Kolíně"
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Iveta Luťhová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský

Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Sendražice, Polní, kNN, parc. č. 483/5
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
10.
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Heverova kNN pro čp. 205
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
11.
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Kanalizační přípojka parc. č. 154/2, ul. K
Pateráku, Zibohlavy"
12. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Rybářská, čp. 547
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
13.
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Zibohlavy, č. parc. 343/1
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
14.
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, K Raškovci, kNN čp.158
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
15.
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
16. Návrh na zřízení práva stavby a uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 317/10 v kat.
území Kolín se společností naLabistro s.r.o.
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková

Zpracoval: Klára Vokřálová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení výše pachtovného na rok 2022 dle smlouvy o pachtu a provozování
vodohospodářské infrastruktury města Kolína a schválení ceny nájemného za 1 m3 odpadní vody
převzaté na ČOV Kolín
17.
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Markéta Drahotová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na prodej části pozemku parc. č. 2814/17 v katastrálním území a obci Kolín z vlastnictví
města Kolína do vlastnictví fyzických osob
18. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jiřina Morcová
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
19. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení prodeje části pozemků parc. č. 637/8 a parc. č. 637/9 v kat. území Ovčáry u
Kolína v sektoru "D" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry
20. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Klára Vokřálová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení prodeje části pozemku parc. č. 637/10 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru
"E" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry
21. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Klára Vokřálová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení prodeje části pozemku parc. č. 637/10 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru
"E" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry
22. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Klára Vokřálová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Smlouva ev. č. 1100/2021 o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění
zpětného odběru elektrozařízení se společností Elektrowin a.s.
23. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Kateřina Klérová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Dodatek č. 5, ev. č. 1101/2021 ke smlouvě číslo 533165/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení
24. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Kateřina Klérová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
25. Žádost o povolení stavební úpravy části městských pozemků parc. č. 637/1 a 1253/1 v
katastrálním území Ovčáry u Kolína a obci Ovčáry z důvodu zřízení nového sjezdu

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na výkup pozemků parc. č. st. 4095/7, st. 4097/4 a parc. č. 2567/145 v kat. území a obci
Kolín z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví města Kolína
26. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Markéta Drahotová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o právu stavby na části pozemků parc. č. 2236/2
a parc. č. st. 3168/1 v k. ú. Štítary u Kolína a parc. č. 334/5 v k. ú. Zibohlavy, ve vlastnictví
města Kolína, z důvodu výstavby nového zázemí SK Štítary
27.
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jiřina Morcová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zrušení usnesení č. 4596/120/RM/2021 na schválení uzavření nájemní smlouvy na
"přenechání Betlému - 22 dřevěných soch k dočasnému užívání"
28. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na schválení uzavření nájemní smlouvy na "přenechání Betlému - 22 dřevěných soch k
dočasnému užívání "
29. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na schválení rozpočtového opatření rozpočtu mateřské školy zřizované městem Kolín na
rok 2021
30. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Petr Kesner
Schválil: Mgr. Iveta Mikšíková
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní komise z jednání
konaného dne 10.11.2021
31. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Jitka Hermová
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na schválení zřizovací listiny Kino 99 Kolín, Smetanova 764, Kolín IV, příspěvkové
organizace zřizované městem Kolín
32. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Petr Kesner
Schválil: Mgr. Iveta Mikšíková
Návrh na udělení vyjímky ze směrnice č. 16/2015 ze dne 17.08.2015 o pravomocech a postupech
při finančních výdajích z rozpočtu města na technické zajištění akcí v rámci ADVENTU 2021
33. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Jitka Hermová
Schválil: Mgr. Petr Kesner
34. Zápis z jednání kulturní komise Rady města Kolína konaného dne 10.11.2021

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Jitka Hermová
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na zaevidování žádostí o nájem bytu do seznamu žadatelů
Předkládá: Michal Najbrt
35.
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Mgr. Petra Krásná
Návrh na uzavření nájemních smluv na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení
Předkládá: Michal Najbrt
36.
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Mgr. Petra Krásná
Návrh na uzavření nájemních smluv na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení se
zaměstnanci Toyota Motor Manufacturing Czech Republic s.r.o.
37. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Mgr. Petra Krásná
Návrh na schválení výpovědi z nájmu bytu a pověření místostarosty k jejímu podpisu
Předkládá: Michal Najbrt
38.
Zpracoval: Lucie Kučerová
Schválil: Mgr. Petra Krásná
Návrh na slevu z nájemného nájemci bytové jednotky č. 2 v domě č.p. 93, Na Hradbách, Kolín I
Předkládá: Michal Najbrt
39.
Zpracoval: Jiří Šustr
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí č. p. 9/B, ul. Kouřimská, Kolín I a
schválení nájemní smlouvy s nájemcem Antonínem Přibylem
40. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí č. p. 774, ul. Benešova, Kolín II a
schválení nájemní smlouvy s nájemcem Dinh Thao Hoangem
41. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na schválení mimořádné odměny vedoucí organizační složky města Kolína - Správy
veřejných pohřebišť
42. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Ing. Josef Michalčík
Schválil: Michal Najbrt
Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Oprava střešního pláště na bytovém domě č. p. 1037 A-E v ul. Hrnčířská, Kolín II"
43. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík

44. Návrh na vyvěšení opakovaného záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí
č. p. 112, ul. Husova, Kolín I, o celkové výměře 63,70 m2
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Informativní zpráva o havarijním stavu evakuačního výtahu bytového domu Tyršova 976 a o
řešení tohoto havarijního stavu zadáním zakázky dle čl. 10, odst. 7 směrnice č. 16/2015 o
pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu města
45.
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Jiří Šustr
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na udělení odměny řediteli příspěvkové organizace města Kolína
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
46.
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
Návrh na schválení doporučení ZM schválit OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
47. Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
Návrh na schválení doporučení Zastupitelstvu města Kolína schválit VII. rozpočtové opatření
rozpočtu města Kolína na rok 2021
48. Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
Návrh na uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a JUDr. Borisem Jančákem
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
49.
Zpracoval: Mgr. Jiřina Holubová
Schválil: Mgr. Michael Kašpar
Návrh na uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a Mgr. Tomášem Prokopem
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
50.
Zpracoval: Mgr. Jiřina Holubová
Schválil: Mgr. Michael Kašpar
Návrh na uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a Mgr., Bc. Tomášem Kasalem,
LL.M., advokátem
51. Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Mgr. Jiřina Holubová
Schválil: Mgr. Michael Kašpar
Návrh na uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a advokátní kanceláří Blažek a
Bureš, advokátní kancelář s.r.o.
52. Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Mgr. Jiřina Holubová
Schválil: Mgr. Michael Kašpar
53. 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 projekt Zpracování strategie

města Kolín na období 5 let
Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Mgr. Šárka Kuchařová
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
Návrh na schválení uzavření darovací smlouvy na realizaci projektu materiálové vybavení nové
třídy mateřské školy zřizované městem
54. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Petr Kesner
Schválil: Mgr. Iveta Mikšíková
55.

Závěr
Předkládá: Předsedající

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4611/121/RM/2021 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína
v sociální oblasti města Kolína Komise zdravotní a sociální pro rok 2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace
ve výši 15.000 Kč pro organizaci Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, Praha 8 - Bohnice, IČ
61383198 na linku bezpečí pro děti a mládež z města Kolín

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4612/121/RM/2021 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína
v sociální oblasti města Kolína Komise zdravotní a sociální pro rok 2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace
ve výši 10.000Kč pro organizaci Diakonie ČCE středisko Střední Čechy se sídlem Kouřimská 15,
Kolín, IČ 42744326 na kávovar do terapeutické kavárny Zahrádka pod věží

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4613/121/RM/2021 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína
v sociální oblasti města Kolína Komise zdravotní a sociální pro rok 2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace
ve výši 10.000Kč pro Respondeo, z.s., se sídlem Náměstí Přemyslovců 14/11, Nymburk, IČ
26631628 na jak na konflikty ve vztazích

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4614/121/RM/2021 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína
v sociální oblasti města Kolína Komise zdravotní a sociální pro rok 2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace
ve výši 28.000Kč pro organizaci Spirála pomoci, o.p.s. se sídlem Antonína Kaliny 1351, Kolín, IČ
22689443 na Handi-TAXI - bezbariérová doprava pro zdravotně znevýhodněné občany a seniory

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4615/121/RM/2021 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína
v sociální oblasti města Kolína Komise zdravotní a sociální pro rok 2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace
ve výši 30.000Kč pro organizaci Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín, sídlem: Tyršova
808, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ 75063425 na testování na Covid - 19

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4616/121/RM/2021 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína
v sociální oblasti města Kolína Komise zdravotní a sociální pro rok 2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace
ve výši 27.000Kč pro organizaci VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú. se
se sídlem Rimavské Soboty 923, Kolín II, IČ 26661586 na odlehčovací služby - polohovací a
motorické pomůcky pro klienty

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4617/121/RM/2021 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína
v sociální oblasti města Kolína Komise zdravotní a sociální pro rok 2021

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle bodu I.- VI. tohoto usnesení a to ve znění
příloh
II. Rada města ukládá

1. Mgr. Petru Machovi
1.1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace u jednotlivých organizací
Termín: 30.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4618/121/RM/2021 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 597/2021 na akci "Obřadní
síň ústředního hřbitova Kolín - stavební úpravy interiéru a exteriéru"

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 597/2021 na akci "Obřadní síň ústředního hřbitova Kolín stavební úpravy interiéru a exteriéru" mezi městem Kolín a zhotovitelem WANDEL CZECH s.r.o.,
Havlíčkova 408, 58401 Ledeč nad Sázavou, IČO: 28977955, 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 za město
Kolín dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4619/121/RM/2021 Návrh na schválení vybraného dodavatele a uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení s názvem "Rozšíření pozemní komunikace v Borkách Kolín"

I. Rada města schvaluje
výběr dodavatele na základě nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona s názvem "Rozšíření pozemní komunikace v
Borkách Kolín" dle Protokolu o jednáních a úkonech hodnoticí komise ze dne 15. 11. 2021 takto:
HALKO stavební společnost, s.r.o., IČ 43090150, Václavské náměstí 28, 280 02 Nová Ves I, Kolín
Nabídková cena bez DPH 10 470 656,22 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4620/121/RM/2021 Návrh na schválení vybraného dodavatele a uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení s názvem "Rozšíření pozemní komunikace v Borkách Kolín"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností HALKO stavební společnost, s.r.o. na realizaci veřejné zakázky na
stavební práce s názvem "Rozšíření pozemní komunikace v Borkách Kolín", která je nedílnou součástí

tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Kláře Rakušanové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek informovat o schválení tohoto usnesení
pověřenou osobu pro tuto veřejnou zakázku a zajistit uzavření smlouvy za město Kolín dle bodu
II. tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4621/121/RM/2021 Návrh na schválení vybraného dodavatele a uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení s názvem "Stavební úpravy BD Benešova 642-644, Kolín-opakované řízení"

I. Rada města schvaluje
výběr dodavatele na základě nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona s názvem "Stavební úpravy BD Benešova 642-644,
Kolín-opakované řízení" dle Protokolu o jednáních a úkonech hodnoticí komise ze dne 18. 11.
2021 takto:
KEMOstav s.r.o., IČ 06041167, Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Nabídková cena bez DPH 5 756 551,24 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4622/121/RM/2021 Návrh na schválení vybraného dodavatele a uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení s názvem "Stavební úpravy BD Benešova 642-644, Kolín-opakované řízení"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností KEMOstav s.r.o. na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s
názvem "Stavební úpravy BD Benešova 642-644, Kolín-opakované řízení", která je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Kláře Rakušanové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek informovat o schválení tohoto usnesení
pověřenou osobu pro tuto veřejnou zakázku a zajistit uzavření smlouvy za město Kolín dle bodu
II. tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4623/121/RM/2021 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 a směrnice č. 24/2016 na
oslovení společnosti Masák & Partner, s.r.o., IČ 27086631, na služby s názvem "Zpracování
projektové dokumentace na opravu fasády Městského divadla v Kolíně"

I. Rada města schvaluje
udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu
města, ze dne 17.08.2015, v platném znění, pro zadání zakázky na služby v rámci akce s názvem
"Zpracování projektové dokumentace na opravu fasády Městského divadla v Kolíně"
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4624/121/RM/2021 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 a směrnice č. 24/2016 na
oslovení společnosti Masák & Partner, s.r.o., IČ 27086631, na služby s názvem "Zpracování
projektové dokumentace na opravu fasády Městského divadla v Kolíně"

I. Rada města schvaluje
oslovení projekční kanceláře Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha-Bubeneč, IČ
27086631, na služby s názvem "Zpracování projektové dokumentace na opravu fasády Městského
divadla v Kolíně"
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4625/121/RM/2021 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 a směrnice č. 24/2016 na
oslovení společnosti Masák & Partner, s.r.o., IČ 27086631, na služby s názvem "Zpracování
projektové dokumentace na opravu fasády Městského divadla v Kolíně"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo č. 1018/2021 v rámci akce s názvem "Zpracování projektové dokumentace na
opravu fasády Městského divadla v Kolíně" mezi městem Kolín a projekční kanceláří Masák & Partner,
s.r.o., Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha-Bubeneč, IČ 27086631, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení
II. Rada města ukládá
1. Ivetě Luťhové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit oslovení společnosti dle bodu II
tohoto usnesení
Termín: 10.12.2021
1.2. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo na služby dle
bodu III tohoto usnesení
Termín: 10.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4626/121/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Sendražice, Polní,
kNN, parc. č. 483/5

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 510/280, 1025/1, v kat. území Sendražice u Kolína a obci
Kolín ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "Kolín, Sendražice, Polní, kNN, parc. č. 483/5"
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 42.910 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: 11.01.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4627/121/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Heverova kNN pro čp. 205

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 1881/6, 1883/28 v kat. území Kolín a obci Kolín
ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "Kolín, Heverova kNN pro čp. 205" 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 10.587 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: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4628/121/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Kanalizační přípojka parc. č.
154/2, ul. K Pateráku, Zibohlavy"

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby kanalizační
přípojky na pozemcích parc. č. 316 a 155/2 v kat. území Zibohlavy a obci Kolín v podílovém vlastnictví
města Kolína pod názvem stavby "Kanalizační přípojka, parc. č. 154/2, ul. K Pateráku, Zibohlavy" a
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným
bude město Kolín a budoucím oprávněným ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
. Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene pro město Kolín 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

4629/121/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Rybářská, čp. 547

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemku parc. č. 3029/6 v kat. území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví města
Kolína pod názvem stavby "Kolín, Rybářská, čp. 547" 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 10.555 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: 11.01.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4630/121/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Zibohlavy, č. parc.
343/1

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemku parc. č. 291/1 v kat. území Zibohlavy a obci Kolín ve vlastnictví města
Kolína pod názvem stavby "Kolín, Zibohlavy, č. parc. 343/1" 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 9.849 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: 11.01.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4631/121/RM/2021 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, K Raškovci, kNN čp.158

I. Rada města schvaluje
protinávrh na stažení návrhu na zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění,
provozování a údržby zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 2844/2 v kat. území Kolín a
obci Kolín ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "Kolín, K Raškovci, kNN čp. 158"
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 3.869 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: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4632/121/RM/2021 Návrh na zřízení práva stavby a uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č.
317/10 v kat. území Kolín se společností naLabistro s.r.o.

I. Rada města schvaluje
protinávrh na stažení návrhu na zřízení práva stavby k pozemku parc. č. 317/10 o výměře 227 m2 v
kat. území a obci Kolín dosud nezapsaného v katastru nemovitostí, který vznikl na základě
geometrického plánu č. 7106-5/2020 oddělením z pozemku parc. č. 317/1 v kat. území a obci Kolín, pro
společnost naLabistro s.r.o., IČ 06465382, se sídlem Armádní 456, 281 01 Velim, a to za úplatu ve výši
3.200 Kč měsíčně bez DPH, tj. ročně 38.400 Kč bez DPH, na dobu 25 let a za podmínky uzavření
nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem výše uvedeného pozemku parc. č. 317/10 v kat. území
Kolín na dobu 10 let ode dne uplynutí doby trvání práva stavby
II. Rada města schvaluje
protinávrh na stažení návrhu na Smlouvu o zřízení práva stavby ev. č. 488/2021 k pozemku parc. č.
317/10 o výměře 227 m2 v kat. území a obci Kolín dosud nezapsaného v katastru nemovitostí, který
vznikl na základě geometrického plánu č. 7106-5/2020 oddělením z pozemku parc. č. 317/1 v kat. území
a obci Kolín, pro společnost naLabistro s.r.o., IČ 06465382, se sídlem Armádní 456, 281 01 Velim, a to
za úplatu ve výši 3.200 Kč měsíčně bez DPH, tj. ročně 38.400 Kč bez DPH, na dobu 25 let a za
podmínky uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem výše uvedeného pozemku parc. č.
317/10 v kat. území Kolín na dobu 10 let ode dne uplynutí doby trvání práva stavby
III. Rada města schvaluje
protinávrh na stažení návrhu na pronájem pozemku parc. č. 317/10 o výměře 227 m2 v kat. území a
obci Kolín dosud nezapsaného v katastru nemovitostí, který vznikl na základě geometrického plánu č.
7106-5/2020 oddělením z pozemku parc. č. 317/1 v kat. území a obci Kolín, společnosti naLabistro s.r.o.,
IČ 06465382, se sídlem Armádní 456, 281 01 Velim, v jejíž prospěch bude zřízeno právo stavby k výše
uvedenému pozemku parc. č. 317/10 v kat. území Kolín, a to na dobu 10 let ode dne uplynutí doby
trvání práva stavby za nájemné stanovené znaleckým posudkem ke dni účinnosti této smlouvy jako
nájemné v daném místě a čase obvyklé ke dni ocenění
IV. Rada města schvaluje
protinávrh na stažení návrhu na Nájemní smlouvu ev. č. 489/2021 na pronájem pozemku parc. č.
317/10 o výměře 227 m2 v kat. území a obci Kolín dosud nezapsaného v katastru nemovitostí, který
vznikl na základě geometrického plánu č. 7106-5/2020 oddělením z pozemku parc. č. 317/1 v kat. území
a obci Kolín, společnosti naLabistro s.r.o., IČ 06465382, se sídlem Armádní 456, 281 01 Velim, v jejíž
prospěch bude zřízeno právo stavby k výše uvedenému pozemku parc. č. 317/10 v kat. území Kolín, a to
na dobu 10 let ode dne uplynutí doby trvání práva stavby za nájemné stanovené znaleckým posudkem
ke dni účinnosti této smlouvy jako nájemné v daném místě a čase obvyklé ke dni ocenění
V. Rada města ukládá

1. Kláře Vokřálové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, předložit návrh Zastupitelstvu města Kolína, dle
bodu I a II

Termín: 06.12.2021
1.2. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření smlouvy o nájmu dle bodu III
a IV
Termín: 31.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4633/121/RM/2021 Návrh na schválení výše pachtovného na rok 2022 dle smlouvy o pachtu a
provozování vodohospodářské infrastruktury města Kolína a schválení ceny nájemného za 1 m3
odpadní vody převzaté na ČOV Kolín

I. Rada města schvaluje
pachtovné na rok 2022 ve výši 50.802.000 Kč bez DPH dle smlouvy o pachtu a provozování
vodohospodářské infrastruktury města Kolína, která byla uzavřena dne 10.12.2015 v rámci koncesního
řízení na nové provozovatele vodohospodářského majetku, které je uplatňováno v ceně stočného
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4634/121/RM/2021 Návrh na schválení výše pachtovného na rok 2022 dle smlouvy o pachtu a
provozování vodohospodářské infrastruktury města Kolína a schválení ceny nájemného za 1 m3
odpadní vody převzaté na ČOV Kolín

I. Rada města schvaluje
cenu za 1 m3 odpadní vody převzaté k čištění na ČOV v Kolíně pro rok 2022 ve výši 8,92 Kč bez DPH
II. Rada města ukládá
1. Markétě Drahotové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, oznámit provozovateli schválenou výši
pachtovného a cenu za odpadní vodu převzatou na ČOV v Kolíně na rok 2022
Termín: 26.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4635/121/RM/2021 Návrh na prodej části pozemku parc. č. 2814/17 v katastrálním území a obci
Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví fyzických osob

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína

schválit prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 2814/50, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2, v
katastrálním území a obci Kolín, odděleného z pozemku parc. č. 2814/17, z vlastnictví města Kolína, dle
dosud nezapsaného geometrického plánu č. 7445-124/2021 do vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za kupní cenu 1.818 Kč/m2
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4636/121/RM/2021 Návrh na prodej části pozemku parc. č. 2814/17 v katastrálním území a obci
Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví fyzických osob

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
kupní smlouvu na prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 2814/50, ostatní plocha, jiná plocha o výměře
1 m2, v katastrálním území a obci Kolín, odděleného z pozemku parc. č. 2814/17, z vlastnictví města
Kolína, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 7445-124/2021 do vlastnictví ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za kupní cenu 1.818 Kč/m2, dle kupní smlouvy ev. č. 949/2021,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Jiřině Morcové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, předložit návrh dle bodu I tohoto usnesení ke
schválení Zastupitelstvu města Kolína
Termín: 06.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4637/121/RM/2021 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým
domem vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020.
parc. č. st. 5583 o výměře 360 m2, podíl o velikosti 6390/313597, v ulici Čechovy sady
405, vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , narozené ░░░░ ░░
, bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za 13.336 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4638/121/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 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. 6244 o výměře 526 m2, podíl o velikosti 7219/427209, v ulici Za Baštou 1358,
vlastníkům bytových jednotky č. ░░░░ manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ , narozenému ░░░░ ░░
, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , narozené ░░░░ ░░ , oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ , za 16.160 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4639/121/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. 6491/2 o výměře 1093 m2, podíl o velikosti 7294/385903, v ulici Vávrova
812, vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ , narozené ░░░░ ░░
, bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za 37.558 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4640/121/RM/2021 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým
domem vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020.
parc. č. st. 5583 o výměře 360 m2, podíl o velikosti 6376/313597, v ulici Čechovy sady
405, vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░
░░░░ ░░░░ , narozenému ░░░░ ░░
, bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za 13.307 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4641/121/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 4472/420620, v ulici Želivského
805, vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░ ░░░░ ░░░░ , narozené ░░░░ ░░ , bydlištěm ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 10.051 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4642/121/RM/2021 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým
domem vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.818 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020.
parc. č. st. 5583 o výměře 360 m2, podíl o velikosti 6390/313597, v ulici Čechovy sady
405, vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ , narozené ░░░░ ░░
, bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 13.336 Kč
II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi
1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, zajistit předložení návrhů dle bodů I až VI ke
schválení Zastupitelstvu města Kolína
Termín: 06.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4643/121/RM/2021 Návrh na schválení prodeje části pozemků parc. č. 637/8 a parc. č. 637/9 v kat.
území Ovčáry u Kolína v sektoru "D" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej částí pozemků parc. č. 637/8 a parc. č. 637/9 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru
"D" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 723-60/2021 nově
označené jako pozemky parc. č. 637/106 o výměře 45.287 m2 a parc. č. 637/107 o výměře 300 m2 v
kat. území Ovčáry u Kolína, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti STROM PRAHA a.s., IČ

25751069, se sídlem Lohenická 607, 190 17 Praha 9 - Vinoř, za kupní cenu 441 Kč/m2 + DPH, tj. za
celkovou kupní cenu 20.103.867 Kč + DPH
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4644/121/RM/2021 Návrh na schválení prodeje části pozemků parc. č. 637/8 a parc. č. 637/9 v kat.
území Ovčáry u Kolína v sektoru "D" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit Kupní smlouvu ev. č. 1057/2021 na prodej částí pozemků parc. č. 637/8 a parc. č. 637/9 v kat.
území Ovčáry u Kolína v sektoru "D" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, dle dosud nezapsaného
geometrického plánu č. 723-60/2021 nově označené jako pozemky parc. č. 637/106 o výměře 45.287
m2 a parc. č. 637/107 o výměře 300 m2 v kat. území Ovčáry u Kolína, z vlastnictví města Kolína do
vlastnictví společnosti STROM PRAHA a.s., IČ 25751069, se sídlem Lohenická 607, 190 17 Praha 9 Vinoř, za kupní cenu 441 Kč/m2 + DPH, tj. za celkovou kupní cenu 20.103.867 Kč + DPH, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4645/121/RM/2021 Návrh na schválení prodeje části pozemků parc. č. 637/8 a parc. č. 637/9 v kat.
území Ovčáry u Kolína v sektoru "D" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry

I. Rada města schvaluje
Dohodu o advokátní úschově kupní ceny ev. č. 1107/2021 č. od společnosti STROM PRAHA a.s., IČ
25751069, se sídlem Lohenická 607, 190 17 Praha - Vinoř, do advokátní úschovy advokátky JUDr. Věry
Surmíkové, IČ 66211417, se sídlem Jugoslávská 481/12, 120 00 Praha 2, za účelem úhrady kupní
ceny bez DPH, vztahující se k převodu vlastnického práva pozemků parc. č. 637/106 o výměře
45.287 m2 a 637/107 o výměře 300 m2 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru "D" Průmyslové zóny
Kolín-Ovčáry, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Kláře Vokřálové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit předložení návrhu dle bodů I a II
Zastupitelstvu města Kolína
Termín: 06.12.2021
1.2. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné dohody dle bodu III
Termín: 31.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4646/121/RM/2021 Návrh na schválení prodeje části pozemku parc. č. 637/10 v kat. území Ovčáry
u Kolína v sektoru "E" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína

schválit prodej části pozemku parc. č. 637/10 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru "E" Průmyslové
zóny Kolín-Ovčáry, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 744-82/2021 nově označené jako
pozemek parc. č. 637/108 o výměře 95.096 m2 v kat. území Ovčáry u Kolína, z vlastnictví města Kolína
do vlastnictví společnosti Colognia press, a.s., IČ 26186292, se sídlem Havlíčkova 844, 280 00 Kolín
IV, za kupní cenu 441 Kč/m2 + DPH, tj. za celkovou kupní cenu 41.937.336 Kč + DPH, sníženou o věcné
břemeno o celkové výměře 3.003 m2 v celkové hodnotě 801.215 Kč, z čehož vyplývá konečná kupní
cena ve výši 41.275.175 Kč + DPH
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4647/121/RM/2021 Návrh na schválení prodeje části pozemku parc. č. 637/10 v kat. území Ovčáry
u Kolína v sektoru "E" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit Kupní smlouvu ev. č. 1057/2021 na prodej části pozemku parc. č. 637/10 v kat. území Ovčáry u
Kolína v sektoru "E" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 74482/2021 nově označené jako pozemek parc. č. 637/108 o výměře 95.096 m2 v kat. území Ovčáry u
Kolína, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti Colognia press, a.s., IČ 26186292, se sídlem
Havlíčkova 844, 280 00 Kolín IV, za kupní cenu 441 Kč/m2 + DPH, tj. kupní cenu 41.937.336 Kč + DPH,
sníženou o věcné břemeno o celkové výměře 3.003 m2 v celkové hodnotě 801.215 Kč, z čehož vyplývá
konečná kupní cena ve výši 41.275.175 Kč + DPH, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4648/121/RM/2021 Návrh na schválení prodeje části pozemku parc. č. 637/10 v kat. území Ovčáry
u Kolína v sektoru "E" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry

I. Rada města schvaluje
Dohodu o notářské úschově kupní ceny od společnosti Colognia press, a.s., IČ 26186292, se sídlem
Havlíčkova 844, 280 00 Kolín IV, do úschovy Mgr. Šárky Tláškové, IČ 71444211, s adresou notářské
kanceláře náměstí I.P.Pavlova 1785/3, Praha 2-Nové Město, za účelem úhrady kupní ceny bez
DPH, vztahující se k převodu vlastnického práva pozemků parc. č. 637/108 o výměře 95.096 m2 v kat.
území Ovčáry u Kolína v sektoru "E" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení
II. Rada města ukládá
1. Kláře Vokřálové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit předložení návrhu dle bodů I a II
Zastupitelstvu města Kolína
Termín: 06.12.2021
1.2. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné dohody dle bodu III
Termín: 31.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4649/121/RM/2021 Smlouva ev. č. 1100/2021 o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností Elektrowin a.s.

I. Rada města schvaluje
smlouvu ev. č. 1100/2021 o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného
odběru elektrozařízení se společností Elektrowin a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4,
IČ 27257843, která je součásti tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Kateřině Klérové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit podpis předmětné smlouvy za město
Kolín dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 15.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4650/121/RM/2021 Dodatek č. 5, ev. č. 1101/2021 ke smlouvě číslo 533165/01/ZOZ/2007AK1 o
zajištění zpětného odběru elektrozařízení

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 5, ev. č. 1101/2021 ke smlouvě číslo 533165/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4,
PSČ 143 00, IČ 27373231, který je součásti tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Kateřině Klérové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit podpis předmětného dodatku za město
Kolín dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 15.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4651/121/RM/2021 Žádost o povolení stavební úpravy části městských pozemků parc. č. 637/1 a
1253/1 v katastrálním území Ovčáry u Kolína a obci Ovčáry z důvodu zřízení nového sjezdu

I. Rada města schvaluje
zřízení sjezdu přes části pozemků parc. č. 637/1 a 1253/1 v katastrálním území Ovčáry u Kolína a
obci Ovčáry ve vlastnictví města Kolína a dopravní připojení pozemku parc. č. 637/97 v katastrálním
území Ovčáry u Kolína a obci Ovčáry ve vlastnictví společnosti Xanta s.r.o., Mělnická 87, Pakoměřice,
25065 Bořanovice, IČ 26417995
II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi

1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, vyrozumět žadatele o stanovisku Rady města a
zabezpečit uzavření smlouvy mezi oběma subjekty o právu stavebně upravit části městských
pozemků
Termín: 24.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4652/121/RM/2021 Návrh na výkup pozemků parc. č. st. 4095/7, st. 4097/4 a parc. č. 2567/145 v
kat. území a obci Kolín z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví města Kolína

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
výkup pozemku parc. č. st. 4095/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2, parc. č. st. 4097/4
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 za kupní cenu 1.818 Kč/m2 a parc. č. 2567/145 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 344 m2 v kat. území a obci Kolín, za kupní cenu 350 Kč/m2,
tj. za celkovou kupní cenu 249.478 Kč, od ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ v podílovém vlastnictví id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v podílovém
vlastnictví id. 1/4 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ v podílovém vlastnictví id.
1/4 do vlastnictví města Kolína
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4653/121/RM/2021 Návrh na výkup pozemků parc. č. st. 4095/7, st. 4097/4 a parc. č. 2567/145 v
kat. území a obci Kolín z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví města Kolína

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
uzavřít kupní smlouvu na pozemky parc. č. st. 4095/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2, parc.
č. st. 4097/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 a parc. č. 2567/145 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 344 m2 v kat. území a obci Kolín, mezi městem Kolín a spoluvlastníky id.
1/4 ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , id. 1/4 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a id. 1/4 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do
vlastnictví města Kolína, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Markétě Drahotové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, předložit návrh ke schválení Zastupitelstvu
města Kolína dle bodů I a II
Termín: 06.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4654/121/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o právu stavby na části
pozemků parc. č. 2236/2 a parc. č. st. 3168/1 v k. ú. Štítary u Kolína a parc. č. 334/5 v k. ú.
Zibohlavy, ve vlastnictví města Kolína, z důvodu výstavby nového zázemí SK Štítary

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
zřídit právo stavby na částech pozemků parc. č. 2236/2 a parc. č. st. 3168/1 v kat. území Štítary u Kolína
a parc. č. 334/5 v kat. území Zibohlavy ve vlastnictví města Kolína, kde povinným bude město Kolín a
oprávněným spolek Štítarský SK, z.s., IČ 14800551, se sídlem Družstevní 758, 280 02 Kolín II, z důvodu
výstavby nového zázemí - šaten sportovního klubu
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4655/121/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o právu stavby na části
pozemků parc. č. 2236/2 a parc. č. st. 3168/1 v k. ú. Štítary u Kolína a parc. č. 334/5 v k. ú.
Zibohlavy, ve vlastnictví města Kolína, z důvodu výstavby nového zázemí SK Štítary

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o právu stavby na pozemcích parc. č. 2236/2 a parc. č. st. 3168/1 v
kat. území Štítary u Kolína a parc. č. 334/5 v kat. území Zibohlavy ve vlastnictví města Kolína, kde
povinným bude město Kolín a oprávněným spolek Štítarský SK, z.s., IČ 14800551, se sídlem Družstevní
758, 280 02 Kolín II, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Jiřině Morcové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, předložit návrh Zastupitelstvu města Kolína dle
bodů I a II tohoto usnesení
Termín: 06.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4656/121/RM/2021 Návrh na zrušení usnesení č. 4596/120/RM/2021 na schválení uzavření
nájemní smlouvy na "přenechání Betlému - 22 dřevěných soch k dočasnému užívání"

I. Rada města ruší
usnesení Rady města Kolína číslo 4596/120/RM/2021, ze dne 15.11. 2021, kterým byla schválena
nájemní smlouva 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
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4657/121/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 36.300 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: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4658/121/RM/2021 Návrh na schválení rozpočtového opatření rozpočtu mateřské školy zřizované
městem Kolín na rok 2021

I. Rada města schvaluje
I. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Kolín II., Bezručova 801, IČ:
48663646, na rok 2021, které je nedílnou přílohou návrhu

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. zajistit zavedení výše příspěvku na provoz do rozpočtu města na rok 2021
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4659/121/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 10.11.2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:
Klub přátel Františka Kmocha, z.s., IČO 00472344, se sídlem Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I,
na "Nedělní taneční odpoledne na Zámecké" ve výši 35 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4660/121/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 10.11.2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:
Miloš Houdek, ░░░░ ░░░░ ░░ , bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░ , 280 02 Kolín I, na "Labská zákoutí v
čase - řeka a město (výstava a sborník)" ve výši 33 493 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4661/121/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 10.11.2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:
Pěvecký sbor CONTINUO, z.s., IČO 27011445, se sídlem č.p. 135, 251 01 Doubek, na "Pravidelné
zkoušky sboru Continuo" ve výši 9 600 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4662/121/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 10.11.2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:
Atlantis collegium, z.s., IČO 07933355, se sídlem Dopravní 500/9, 104 00 Praha 10, na akci "22.
vzpomínkový koncert" ve výši 20 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4663/121/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 10.11.2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kolíně, IČO 61882151, se sídlem Politických vězňů
560, 280 02 Kolín II, na akci "Večer pro trombón a klavír - koncert Daniela Juna a Ondřeje Jiskry"
ve výši 6 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4664/121/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 10.11.2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:
CrossDance Kolín, z.s., IČO 22721711, se sídlem V Zídkách 526, 280 02 Kolín II, na "Vystoupení v
rámci adventního zastavení u vánočního stromu dne 5. 12. 2021 na Karlově náměstí" ve
výši 35 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4665/121/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 10.11.2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:

Pěvecký sbor CONTINUO, z.s., IČO 27011445, se sídlem č.p. 135, 251 01 Doubek, na akci "Vánoční
koncert Continuo" ve výši 37 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4666/121/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 10.11.2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kolíně, IČO 61882151, se sídlem Politických vězňů
560, 280 02 Kolín II, na akci "Koncert Collegia musicum Kolín" ve výši 4 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4667/121/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 10.11.2021

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:
Regionální muzeum v Kolíně, p.o., IČO 00410047, se sídlem Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín,
na akci "Tradiční mikulášský průvod" ve výši 50 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4668/121/RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 10.11.2021

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s výše uvedenými žadateli.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Jitce Hermové
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
Radou města dne 30. 11. 2020 usnesením č. 3199/84/RM/2020 a poskytnutí finančních
prostředků dle platných kritérií.

Termín: 20.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4669/121/RM/2021 Návrh na schválení zřizovací listiny Kino 99 Kolín, Smetanova 764, Kolín IV,
příspěvkové organizace zřizované městem Kolín

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Kino 99 Kolín, Smetanova 764, Kolín IV, IČO 353566, s
účinností od 01.01.2022

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. zajistit vypracování návrhu výše uvedené ZL ke schválení Zastupitelstvu města Kolína dne
06.12.2021
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4670/121/RM/2021 Návrh na udělení vyjímky ze směrnice č. 16/2015 ze dne 17.08.2015 o
pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu města na technické zajištění akcí v
rámci ADVENTU 2021

I. Rada města schvaluje
udělení výjimky z:
čl. 10 odst. 3 směrnice č. 16/2015 o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu
města ze dne 17.08.2015,
čl. 7 odst. 3 směrnice č. 24/2016 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze
dne 26.09.2016,
spočívající v možnosti zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění
pódií a obrazovek včetně střihu na akcích v rámci ADVENTU 2021 (tj. 28.11.2021 Rozsvícení vánočního
stromu, realizace programu v rámci Vánočního trhu (30.11.-11.12.2021), adventní zastavení u vánočního
stromu (5.12., 12.12. a 19.12.)), s hodnotou plnění 162 000 Kč (neplátce DPH), pouze jednomu
dodavateli, a to Mgr. Kláře Branišové (IČO: 07449518, se sídlem Okružní 649, 280 02 Kolín V).
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4671/121/RM/2021 Návrh na udělení vyjímky ze směrnice č. 16/2015 ze dne 17.08.2015 o
pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu města na technické zajištění akcí v
rámci ADVENTU 2021

I. Rada města schvaluje
udělení výjimky z:
čl. 10 odst. 3 směrnice č. 16/2015 o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu
města ze dne 17.08.2015,
čl. 7 odst. 3 směrnice č. 24/2016 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze
dne 26.09.2016,
spočívající v možnosti zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění
osvětlení na akcích v rámci ADVENTU 2021 (tj. 28.11.2021 Rozsvícení vánočního stromu, realizace
programu v rámci Vánočního trhu (30.11.-11.12.2021), adventní zastavení u vánočního stromu (5.12.,

12.12. a 19.12.)), s hodnotou plnění 107 000 Kč (neplátce DPH), pouze jednomu dodavateli, a to
Jakubu Wolterovi (IČO: 08438480, se sídlem Hostovlice 34, 285 62).
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4672/121/RM/2021 Návrh na udělení vyjímky ze směrnice č. 16/2015 ze dne 17.08.2015 o
pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu města na technické zajištění akcí v
rámci ADVENTU 2021

I. Rada města schvaluje
udělení výjimky z:
čl. 10 odst. 3 směrnice č. 16/2015 o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu
města ze dne 17.08.2015,
čl. 7 odst. 3 směrnice č. 24/2016 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze
dne 26.09.2016,
spočívající v možnosti zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění
ozvučení na akcích v rámci ADVENTU 2021 (tj. 28.11.2021 Rozsvícení vánočního stromu, realizace
programu v rámci Vánočního trhu (30.11.-11.12.2021), adventní zastavení u vánočního stromu (5.12.,
12.12. a 19.12.)), s hodnotou plnění 92 000 Kč (neplátce DPH), pouze jednomu dodavateli, a to
Zdenkovi Paterovi (IČO: 45711275, se sídlem Hradešín 77, 282 01 Hradešín).
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4673/121/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. 1 o velikosti 3+1 (73,96 m2), který je umístěn ve 2. podlaží domu č. p. 1216, ul. Brankovická v
Kolíně V,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvu
Termín: 31.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4674/121/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. 70 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
2. č. 77 v domě č. p. 1034, 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: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4675/121/RM/2021 Návrh na slevu z nájemného nájemci bytové jednotky č. 2 v domě č.p. 93, Na
Hradbách, Kolín I

I. Rada města schvaluje
poskytnutí slevy z nájemného podle § 2208 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nájemcům
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytové jednotky č. 2 v domě č. p. 93, Na Hradbách, Kolín I. s
účinností od 01.07.2021 do 30.09.2021 ve výši 20 % z nájemného, a to z důvodu požadavku nájemců
vzhledem k nepříjemnostem a délce trvání provádění díla ,,Výměna oken a oprava havarijního stavu
fasády bytového domu č.p. 93, Na Hradbách, Kolín". Plnění nájemce již poskytnutá pronajímateli ve
formě nájemného ve výši slevy (20 %) za období 01.07.2021 do 30.09.2021 bude nájemci vráceno
(částka 3.654 Kč).
II. Rada města ukládá
1. Ing. Josefu Michalčíkovi
1.1. vedoucímu OSBN zajistit poskytnutí slevy z nájemného nájemci bytové jednotky č. 2 v domě
č.p. 93, Kolín I v souladu s bodem I.
Termín: 31.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4676/121/RM/2021 Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí č. p. 9/B, ul.
Kouřimská, Kolín I a schválení nájemní smlouvy s nájemcem Antonínem Přibylem

I. Rada města schvaluje
pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí č. p. 9/B, ul. Kouřimská, Kolín I o výměře 56 m2
nájemci Antonínovi Přibylovi, se sídlem Raisova 1475, 280 02 Kolín V, IČ 05818087, za účelem

provozování prodejny zabývající se módou, módními výrobky, přidruženými aktivitami, a využitím pro
autorskou tvorbu místních výrobců, a to za roční nájemné ve výši 112.000 Kč/rok bez úhrad za služby
spojené s užíváním prostor sloužících k podnikání s účinností od 01.12.2021 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4677/121/RM/2021 Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí č. p. 9/B, ul.
Kouřimská, Kolín I a schválení nájemní smlouvy s nájemcem Antonínem Přibylem

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí č. p. 9/B, ul. Kouřimská,
Kolín I o výměře 56 m2 nájemci Antonínovi Přibylovi, se sídlem Raisova 1475, 280 02 Kolín V, IČ
05818087, za účelem provozování prodejny zabývající se módou, módními výrobky, přidruženými
aktivitami, a využitím pro autorskou tvorbu místních výrobců, a to za roční nájemné ve výši 112.000
Kč/rok bez úhrad za služby spojené s užíváním prostor sloužících k podnikání s účinností od 01.12.2021
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. zajistit podpis smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání dle bodu II
Termín: 31.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4678/121/RM/2021 Návrh na schválení mimořádné odměny vedoucí organizační složky města
Kolína - Správy veřejných pohřebišť

I. Rada města schvaluje
udělení odměny░░░░ ░░░░ ░ , MBA, vedoucí Správy veřejných pohřebišť, a to dle přílohy č. 1, která
je nedílnou přílohou tohoto návrhu
II. Rada města ukládá
vedoucímu OSBN zajistit vyplacení odměny se mzdou v nejbližším výplatním termínu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4679/121/RM/2021 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Oprava střešního pláště na bytovém domě č. p. 1037 A-E v ul.
Hrnčířská, Kolín II"

I. Rada města schvaluje
oslovení subjektů pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava
střešního pláště na bytovém domě č. p. 1037 A-E v ul. Hrnčířská, Kolín II" podle ustanovení § 27 a § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a směrnice č. 16/2015 ze

dne 17.08.2015, o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu města, v platném znění
a schvaluje zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo
1. H & B delta, s.r.o., IČ 25835661, Bobrky 382, 755 01 Vsetín
2. Josef Procházka, IČ 76156516, Malotice 80, 281 63
3. ALEKOSTAV KOLÍN spol. s r.o., IČ 27592952, Za Dvorem 120, 282 02 Kolín - Štítary
4. NKB střechy fasády, s.r.o., IČ 24318337, Náchodská 444/145, 19300 Praha 20 - Horní Počernice
5. Lerson s.r.o., IČ 02145740, Písečná 795/24, 500 09 Hradec Králové
6. STŘECHY VRŇATA & ŽÁČIK s.r.o., IČ 27632580, Tulipánová 100, 252 43 Průhonice
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petře Krásné
1.1. zajistit oslovení subjektů a zveřejnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
na profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky
https://zakazky.mukolin.cz/ dle odstavce I tohoto usnesení
Termín: 30.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4680/121/RM/2021 Návrh na vyvěšení opakovaného 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 opakovaného 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. Dne 25.10.2021uveřejnit záměr na úřední desce MěÚ Kolín
Termín: 31.12.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4681/121/RM/2021 Návrh na udělení odměny řediteli příspěvkové organizace města Kolína

I. Rada města schvaluje
odměnu řediteli příspěvkové organizace města Kolína - CEROP Kolín dle přílohy, která je nedílnou
součástí tohoto návrhu
II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit vyplacení odměny se mzdou v nejbližším možném termínu
Termín: 24.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4682/121/RM/2021 Návrh na schválení doporučení ZM schválit OZV č. 3/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. předložit OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ke
schválení na zasedání ZM dne 06.12.2021 ke schválení
Termín: 25.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4683/121/RM/2021 Návrh na schválení doporučení Zastupitelstvu města Kolína schválit VII.
rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021

I. Rada města schvaluje
protinávrh na stažení návrhu na VII. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021. VII.
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 06.12.2021
Termín: 25.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4684/121/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a JUDr.
Borisem Jančákem

I. Rada města schvaluje
výjimku ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu
města na uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a JUDr. Borisem Jančákem, Mostní 77,
280 02 Kolín, IČ 66218764, na období od 01.12.2021 do 30.11.2022, včetně.

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4685/121/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a JUDr.
Borisem Jančákem

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a JUDr. Borisem Jančákem, Mostní 77, 280 02
Kolín, IČ 66218764, na období od 01.12.2021 do 30.11.2022, která je nedílnou součástí tohoto návrhu.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Jiřině Holubové
1.1. zajistit podepsání smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a JUDr. Borisem Jančákem na
období od 01.12.2021 do 30.11.2022
Termín: 30.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4686/121/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a Mgr.
Tomášem Prokopem

I. Rada města schvaluje
výjimku ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu
města na uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a Mgr. Tomášem
Prokopem, Kutnohorská 43, 280 02 Kolín, IČ 03170489, na období od 01.12.2021 do 30.11.2022,
včetně.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4687/121/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a Mgr.
Tomášem Prokopem

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a Mgr. Tomášem Prokopem, Kutnohorská 43, 280
02 Kolín, IČ 03170489, na období od 01.12.2021 do 30.11.2022, která je nedílnou součástí tohoto
návrhu.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Jiřině Holubové
1.1. zajistit podepsání smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a Mgr. Tomášem Prokopem.
Termín: 30.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4688/121/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a Mgr., Bc.
Tomášem Kasalem, LL.M., advokátem

I. Rada města schvaluje
výjimku ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu
města na uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a Mgr., Bc. Tomášem Kasalem,
LL.M., Kutnohorská 43, 280 02 Kolín, IČ 71331352, na období od 01.12.2021 do 30.11.2022, včetně.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4689/121/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a Mgr., Bc.
Tomášem Kasalem, LL.M., advokátem

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a Mgr., Bc. Tomášem Kasalem,
LL.M., Kutnohorská 43, 280 02 Kolín, IČ 71331352, na období od 01.12.2021 do 30.11.2022, která je
nedílnou součástí tohoto návrhu.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Jiřině Holubové
1.1. zajistit podepsání smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a Mgr., Bc. Tomášem Kasalem,
LL.M.
Termín: 30.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4690/121/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a advokátní
kanceláří Blažek a Bureš, advokátní kancelář s.r.o.

I. Rada města schvaluje
výjimku ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu
města na uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a advokátní kanceláří Blažek a Bureš,
advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Na Březince 1232/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 09117091, na
období od 01.12.2021 do 30.11.2022, včetně.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4691/121/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a advokátní
kanceláří Blažek a Bureš, advokátní kancelář s.r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a advokátní kanceláří Blažek a Bureš, advokátní
kancelář s.r.o., se sídlem Na Březince 1232/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 09117091, na období od
01.12.2021 do 30.11.2022, která je nedílnou součástí tohoto návrhu.

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Jiřině Holubové
1.1. zajistit podepsání smlouvy o právní pomoci mezi městem Kolín a advokátní kanceláří Blažek a
Bureš, advokátní kancelář s.r.o.
Termín: 30.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4692/121/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 projekt
Zpracování strategie města Kolín na období 5 let

I. Rada města schvaluje
udělení výjimky z čl. 10 odst. 4 směrnice č. 16/2015 o pravomocech a postupech při finančních výdajích
z rozpočtu města ze dne 17.08.2015 a z čl. 7 odst. 4 směrnice č. 24/2016 o postupu při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 26.09.2016, spočívající v možnosti zaslat výzvu k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na projekt Zpracování strategie města Kolín na
období 5 let, a to společnosti Equica, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26490951.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4693/121/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 projekt
Zpracování strategie města Kolín na období 5 let

I. Rada města schvaluje
oslovení společnosti Equica, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26490951 na zpracování strategie
města Kolín na období 5 let
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4694/121/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 projekt
Zpracování strategie města Kolín na období 5 let

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování služeb č. 1085/2021 mezi městem Kolín a společností Equica,
a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26490951 na projekt Zpracování strategie města Kolín na
období 5 let, 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: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4695/121/RM/2021 Návrh na schválení uzavření darovací smlouvy na realizaci projektu
materiálové vybavení nové třídy mateřské školy zřizované městem

I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu mezi Toyota Motor Manufacturing CZ, s.r.o. a městem Kolín na realizaci projektu materiálové vybavení nové třídy Mateřské školy Kolín II., Bezručova 801 (IČ: 48663646) ve výši 650
235 Kč

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petru Kesnerovi
1.1. vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, zajistit podepsání a uzavření nájemní smlouvy.
Termín: 26.11.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Mgr. Michael Kašpar
starosta

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

