P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 125. schůze Rady města Kolína
konaná dne 03.01.2022

4883/125/RM/2022 Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína

I. Rada města schvaluje
předložený program 125. schůze Rady města Kolína v následujícím znění:
č.

Bod jednání / Předkladatel, Přizváni

1.

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

2.

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

3.

Návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 837/2021 "nábytek pro MIC Kolín"
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Gabriela Malá, MBA
Schválil: Ing. Gabriela Malá, MBA

4.

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

5.

Návrh na zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na dílo "Oprava střešního pláště
na bytovém domě č. p. 1037 A-E v ul. Hrnčířská, Kolín II"
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík

6.

Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na dílo "Oprava střešního
pláště na bytovém domě č. p. 1037 A-E v ul. Hrnčířská, Kolín II"
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík

7.

Návrh na vyvěšení záměru na prodej bytové jednotky č. 685/1 v domě č. p. 685, U Borků, Kolín,
formou veřejné dobrovolné dražby
Předkládá: Michal Najbrt

Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík

8.

Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení se
zaměstnancem Toyota Motor Manufacturing Czech Republic s.r.o.
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík

9.

Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík

10.

Závěr
Předkládá: Předsedající

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4884/125/RM/2022 Návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 837/2021 "nábytek pro
MIC Kolín"

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 837/2021 uzavřené dle § 2586 a násl. Občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění dne 12.10.2021.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Gabriele Malé, MBA
1.1. zajistit uzavření dodatku za město Kolín dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 05.01.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4885/125/RM/2022 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: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4886/125/RM/2022 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: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4887/125/RM/2022 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: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4888/125/RM/2022 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) ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4889/125/RM/2022 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) ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4890/125/RM/2022 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) ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

4891/125/RM/2022 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) Diakonie ČCE, IČ: 42744326, Kouřimská 15, Kolín
pro místo: Kouřimská - před č.p. 11, 12, Kolín
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4892/125/RM/2022 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) High Way 108, s.r.o, IČ: 27956938, Tři Dvory 18, Kolín
pro: klienty realitní kanceláře RE/MAX, Kmochova - u rezidence Street

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

Termín: 31.1.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4893/125/RM/2022 Návrh na zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na dílo "Oprava
střešního pláště na bytovém domě č. p. 1037 A-E v ul. Hrnčířská, Kolín II"

I. Rada města ruší
zadávací řízení zakázky malého rozsahu na dílo "Oprava střešního pláště na bytovém domě č. p. 1037
A-E v ul. Hrnčířská, Kolín II" z toho důvodu, že není zachována rovnost a transparentnost pro uchazeče

při podání nabídky.
Návrh na oslovení subjektů pro zhotovení veřejné zakázky malého
rozsahu byl schválen v Radě města dne 22.11.2021 pod č. usnesením 4679/121/RM/2021
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petře Krásné
1.1. zajistit zveřejnění o zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na dílo "Oprava
střešního pláště na bytovém domě č. p. 1037 A-E v ul. Hrnčířská, Kolín II" prostřednictvím
profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky
https://zakazky.mukolin.cz/ dle odstavce I tohoto usnesení
Termín: 31.01.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4894/125/RM/2022 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na dílo
"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 dílo "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. Martin Kryš, IČ 60976021, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk
2. FAST střechy s.r.o., IČ 27537676, Smetanova 2065, 547 01 Náchod
3. W.H.A. systém spol. s r.o., IČ 61945251, Blanická 1803/21, 787 01 Šumperk
4. AHF STAVBY s.r.o., IČ 28516915, Púchovská 2219/8, 141 00 Praha 4
5. Izolace Ústí s.r.o., IČ 28752007, Božtěšická 144/40, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov
6. Realitní a stavební společnost s.r.o., IČ 41432037, Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
7. WN service s.r.o., IČ 02687631, Labská 725, 533 04 Sezemice
8. STAVMIKA s.r.o., IČ 27641759, Sadová 636, 281 01 Velim
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: 31.01.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4895/125/RM/2022 Návrh na vyvěšení záměru na prodej bytové jednotky č. 685/1 v domě č. p.
685, U Borků, Kolín, formou veřejné dobrovolné dražby

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním záměru na prodej bytové jednotky č. 685/1 vymezené v pozemku st. p. č. 1974, jehož
součástí je budova č. p. 685 v ul. U Borků v Kolíně V o velikosti 1+1 a celkové ploše 39,60 m2.
Součástí bytové jednotky č. 685/1 je spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci o
velikosti 396/2569, přičemž součástí nemovité věci je pozemek parc. č. st. 1974 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 193 m2, jehož součástí je budova č. p. 685 a pozemek parc. č. 336/10 zahrada o
výměře 319 m2, formou veřejné dobrovolné dražby
dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

podle zákona

č. 26/2000 Sb., o veřejných

Uvedená bytová jednotka je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17667 pro kat. území
a obec Kolín, okres Kolín, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín.

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petře Krásné
1.1. uveřejnit záměr na úřední desce MěÚ Kolín
Termín: 28.02.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4896/125/RM/2022 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s možností
prodloužení se zaměstnancem Toyota Motor Manufacturing Czech Republic s.r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt:
č. 3 v domě č. p. 1011, ul. V Kasárnách, 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: 28.02.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

4897/125/RM/2022 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s možností
prodloužení

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt
1. č. 1 o velikosti 3+1 (65,97 m2), který je umístěn ve 2. podlaží domu č. p. 643, ul. Benešova v
Kolíně II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvy
Termín: 31.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Michael Kašpar
starosta

