P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 130. schůze Rady města Kolína
konaná dne 07.02.2022

5085/130/RM/2022 Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína

I. Rada města schvaluje
předložený program 130. schůze Rady města Kolína v následujícím znění:
č.
1.

Bod jednání / Předkladatel, Přizváni
Zahájení a ověření zápisu z minulé schůze Rady města Kolína
Předkládá: Předsedající
Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína

2.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Michaela Holovská
Schválil: Michal Najbrt
Návrh na schválení žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace - zřízení vyhrazeného
parkování

3.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Miroslav Babák
Schválil: Michal Najbrt
Návrh na zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem
"Úpravy veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 Kolín - podruhé opakovaná"

4.

Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Bc. Klára Rakušanová
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková
Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Provedení pěstebních a

5.

těžebních prací v roce 2022 na lesních majetcích ve vlastnictví města Kolína"
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Bc. Klára Rakušanová
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková

6.

Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Kácení stromů na
Centrálním hřbitově v Kolíně"
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Bc. Klára Rakušanová
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková

Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
"Rekonstrukce kanalizačního řadu Gllla - 1a v ul. Karlova, Kolín"
7.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Ontlová DiS.
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem
"Provádění odtahu vozidel pro město Kolín v rámci blokového čištění ulic a odstranění

8.

autovraků"
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Iveta Luťhová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Rekonstrukce kanalizační stoky CHIVa a CHIVb, komunikace a VO ul. Sadová, Kolín 5"

9.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Václav Horák
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Oprava hradební zdi v ul. Politických vězňů v Kolíně II. etapa"

10. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Václav Horák
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "MŠ
Čtyřlístek Jeronýmova 772, Kolín 4 - dodávka malého nákladního výtahu"
11. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Václav Horák
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc, komunikace a VO ul. Zličská, Kolín 5"
12. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Václav Horák
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Rekonstrukce mostu přes Polepský potok"
13. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Iveta Luťhová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem
"Restaurování a obnova sochy rytíře Rolanda na budově Radnice v Kolíně"
14. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Václav Horák
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
15. Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 a směrnice č. 24/2016 na oslovení společnosti
DONDESIGN s.r.o., IČ 29062942, na služby s názvem "Revitalizace ul. Na Magistrále (v úseku č.

p. 796-797) - zpracování projektové dokumentace"
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Ontlová DiS.
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Sendražice kNN č. parc. 510/277
16.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Sendražice, K Automobilce

17.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Mikoláše Alše, č. parc. st. 3985/4

18.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Žádost o souhlas se zřízením nového sjezdu přes část městského pozemku parc. č. 841/6 v
katastrálním území a obci Kolín

19. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení dodatku č. 13 ke smlouvě uzavřené dne 14.08.2007 na zajištění služeb a
prací
20. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Kateřina Klérová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Informativní zpráva k hospodaření za rok 2021 ke "Smlouvě o zajištění udržovacích prací a
správě nebytových prostor" ze dne 01.06.2020 se správcem SMSK, a.s.
21. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na uzavření nájemních smluv na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení
22.

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

23.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Radka Rosická
Schválil: Ing. Josef Michalčík

24. Návrh na opětovné uzavření nájemních smluv na dočasně uvolněné byty
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík

Návrh na rozhodnutí o výběru zhotovitele na zakázku malého rozsahu s názvem "Oprava
střešního pláště na bytovém domě č. p. 1037 A-E v ul. Hrnčírská, Kolín II " a schválení smlouvy o
25.

dílo
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na zvýšení nájemného u bytů v majetku města Kolín

26.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík

27.

Závěr
Předkládá: Předsedající

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5086/130/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) Ing.Tomáš Khorel, Husovo náměstí 130, Kolín, IČ: 71930612.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5087/130/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) Jiří Fiala s.r.o., Purkyňova 2000, Nymburk, IČ:27139620.
pro místo: ul. Husova č.49 - před prodejnou

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5088/130/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) Lexikal s.r.o., Býchory 195, IČ: 48948128
návštěvní adresa: Lexikal s.r.o.(Sport servis Montana), Pražská 880
pro místo: ul. Kmochova - před prodejnou

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5089/130/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) ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Miroslavu Babákovi
1.1. zajistit vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace výše uvedeným uživatelům
Termín: 11.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5090/130/RM/2022 Návrh na zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce s názvem "Úpravy veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 Kolín podruhé opakovaná"

I. Rada města ruší
zadávací řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s
názvem "Úpravy veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 Kolín - podruhé
opakovaná" dle § 127 odst. 1 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.

II. Rada města ukládá
1. Kláře Rakušanové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, informovat zadavatelem zmocněného
administrátora o schválení tohoto usnesení a zajistit zrušení zadávacího řízení.

Termín: 28.02.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5091/130/RM/2022 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Provedení
pěstebních a těžebních prací v roce 2022 na lesních majetcích ve vlastnictví města Kolína"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Provedení pěstebních a těžebních
prací v roce 2022 na lesních majetcích ve vlastnictví města Kolína", a to na základě doporučení hodnoticí
komise takto:
DEBLICE - lesy s.r.o., Deblice 174, 289 01 Dymokury, IČO: 27103803
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5092/130/RM/2022 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Provedení
pěstebních a těžebních prací v roce 2022 na lesních majetcích ve vlastnictví města Kolína"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností DEBLICE - lesy s.r.o., IČ: 27103803 na realizaci
veřejné zakázky na služby s názvem "Provedení pěstebních a těžebních prací v roce 2022 na lesních
majetcích ve vlastnictví města Kolína", která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Kláře Rakušanové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek uzavřít smlouvu za město Kolín dle bodu II.
tohoto usnesení.
Termín: 28.02.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5093/130/RM/2022 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Kácení stromů

na Centrálním hřbitově v Kolíně"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Kácení stromů na Centrálním
hřbitově v Kolíně", a to na základě doporučení hodnoticí komise takto:
STROMOTOM, s.r.o., Lžovice 97, 281 26, Týnec nad Labem, IČO: 07577621
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5094/130/RM/2022 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Kácení stromů
na Centrálním hřbitově v Kolíně"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností STROMOTOM, s.r.o., Lžovice 97, 281 26, Týnec
nad Labem, IČO: 07577621 na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem "Kácení stromů na
Centrálním hřbitově v Kolíně", která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Kláře Rakušanové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek uzavřít smlouvu za město Kolín dle bodu II.
tohoto usnesení.
Termín: 28.02.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5095/130/RM/2022 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce "Rekonstrukce kanalizačního řadu Gllla - 1a v ul. Karlova, Kolín"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce
kanalizačního řadu Gllla - 1a v ul. Karlova, Kolín" podle ustanovení § 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. SILMEX s.r.o., Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice 3, IČ 48951081
2. SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice, IČ 25261282
3. STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 60838744
4. TELSIG-servis, spol. s r.o., U Jezera 767, 281 51 Velký Osek, IČ 49825771
5. VEKTRA, spol. s r.o., Libenice 52, 280 02 Kolín, IČ 47052686
6. STAVOKOMPLET spol. s r.o., Královická 251, 250 61 Zápy, IČ 47052945
7. SKL RECYKLOSTAV s.r.o., Jiřická 1000, Mladá, 289 23 Milovice, IČ 29010161
8. VPK Suchý s.r.o., Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky, IČ 27085201

9. SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ 28447085
10. TANNACO, a.s., Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady, IČ 61677272
11. Výstavba sítí Kolín a.s., Polepy 235, 280 02 Kolín, IČ 26115972
12. PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ 43005560
13. KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ 46506934
14. Kanálservis, s.r.o., K Hájům 2639/7, 155 00 Praha 5, IČ 25641603
15. INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ 25284959
16. DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmuky, IČ 02442914
17. Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice, IČ 25275119
18. MIZERA - STAVBY, a.s., Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ 28762070
19. ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČ 25117947
20. TSP s.r.o., Průmyslová 441, 533 12 Chvaletice, IČ 25065971
21. MBM TRADE CZ, s.r.o., Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, IČ 25507222
II. Rada města ukládá
1. Janě Ontlové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit oslovení firem a zveřejnění zadávací
dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
Termín: 11.02.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5096/130/RM/2022 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby s názvem "Provádění odtahu vozidel pro město Kolín v rámci blokového čištění ulic a
odstranění autovraků"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Provádění odtahu
vozidel pro město Kolín v rámci blokového čištění ulic a odstranění autovraků" v souladu s ustanovením §
27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 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. Stanislav Rosický, Dobešovice 501, 280 02 Červené Pečky, IČ 61887862
2. Ladislav Masopust, Vavřinec 100, 285 04 Vavřinec, IČ 41433980
3. ČSAP s.r.o., Dopravní 1717/32, 288 02 Nymburk, IČ 46348638
4. Michal Vlček, Na Šafránce 1763/18, 101 00 Praha 10-Vinohrady, IČ 16156692
5. Autoslužby HK s.r.o., Březová 482/10, 500 03 Hradec Králové-Slezské Předměstí, IČ 27475077
6. Autovars Praha, s.r.o., Jankovcova 1535/2a, 170 00 Praha 7-Holešovice, IČ 07699832
II. Rada města ukládá
1. Ivetě Luťhové
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: 28.02.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5097/130/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce kanalizační stoky CHIVa a CHIVb, komunikace a VO ul.
Sadová, Kolín 5"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce
kanalizační stoky CHIVa a CHIVb, komunikace a VO ul. Sadová, Kolín 5" podle ustanovení § 27 a § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to:
KVIS Pardubice a.s.,
Rosice 151, 533 53 Pardubice
IČ 46506934
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5098/130/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce kanalizační stoky CHIVa a CHIVb, komunikace a VO ul.
Sadová, Kolín 5"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 109/2022, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem
společností KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ 46506934, na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce kanalizační stoky CHIVa a CHIVb,
komunikace a VO ul. Sadová, Kolín 5", která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Václavu Horákovi
1.1. referentovi Odboru investic a územního plánování, uveřejnit rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele, včetně oznámení o tomto výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení na
profilu

zadavatele

na

internetových

stránkách

města

Kolína

v

sekci

veřejné

zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 04.03.2022
1.2. referentovi Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem dle bodu II.
Termín: 04.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5099/130/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Oprava hradební zdi v ul. Politických vězňů v Kolíně II. etapa"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava hradební zdi
v ul. Politických vězňů v Kolíně II. etapa" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, a to:
RE, s.r.o.,
Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2 - Vinohrady,
IČ 48591441
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5100/130/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Oprava hradební zdi v ul. Politických vězňů v Kolíně II. etapa"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 91/2022, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem společností
RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 48591441, na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava hradební zdi v ul. Politických vězňů v Kolíně II.
etapa", která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Václavu Horákovi
1.1. referentovi Odboru investic a územního plánování, uveřejnit rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele, včetně oznámení o tomto výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení na
profilu

zadavatele

na

internetových

stránkách

města

Kolína

v

sekci

veřejné

zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 28.02.2022
1.2. referentovi Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem dle bodu II.
Termín: 28.02.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5101/130/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky s názvem "MŠ Čtyřlístek Jeronýmova 772, Kolín 4 - dodávka malého nákladního výtahu"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "MŠ Čtyřlístek Jeronýmova
772, Kolín 4 - dodávka malého nákladního výtahu" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, a to:
V H L, s.r.o.,
Mánesova 1624/20, 120 00 Praha 2,
IČ 63677521
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5102/130/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky s názvem "MŠ Čtyřlístek Jeronýmova 772, Kolín 4 - dodávka malého nákladního výtahu"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 90/2022, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem společností
V H L, s.r.o., Mánesova 1624/20, 120 00 Praha 2, IČ 63677521, na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky s názvem "MŠ Čtyřlístek Jeronýmova 772, Kolín 4 - dodávka malého nákladního
výtahu", která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Václavu Horákovi
1.1. referentovi Odboru investic a územního plánování, uveřejnit rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele, včetně oznámení o tomto výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení na
profilu

zadavatele

na

internetových

stránkách

města

Kolína

v

sekci

veřejné

zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 28.02.2022
1.2. referentovi Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem dle bodu II.
Termín: 28.02.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5103/130/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc, komunikace a VO ul. Zličská,
Kolín 5"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce
kanalizační stoky CHVc, komunikace a VO ul. Zličská, Kolín 5" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to:
KVIS Pardubice a.s.,
Rosice 151, 533 53 Pardubice
IČ 46506934

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5104/130/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc, komunikace a VO ul. Zličská,
Kolín 5"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 93/2022, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem společností
KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ 46506934, na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc, komunikace a VO ul. Zličská,
Kolín 5", která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Václavu Horákovi
1.1. referentovi Odboru investic a územního plánování, uveřejnit rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele, včetně oznámení o tomto výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení na
profilu

zadavatele

na

internetových

stránkách

města

Kolína

v

sekci

veřejné

zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 28.02.2022
1.2. referentovi Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem dle bodu II.
Termín: 28.02.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5105/130/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce mostu přes Polepský potok"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce mostu
přes Polepský potok" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
a to:
CTB, a.s.,
Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4-Chodov,
IČ 24694410
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5106/130/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce mostu přes Polepský potok"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 110/2022, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem
společností CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4-Chodov, IČ 24694410, na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce mostu přes Polepský potok", která
je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Ivetě Luťhové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, uveřejnit rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele, včetně oznámení o tomto výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení na
profilu zadavatele na internetových
zakázky https://zakazky.mukolin.cz/

stránkách

města

Kolína

v

sekci

veřejné

Termín: 04.03.2022
1.2. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem
Termín: 04.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5107/130/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na služby
s názvem "Restaurování a obnova sochy rytíře Rolanda na budově Radnice v Kolíně"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Restaurování a obnova sochy
rytíře Rolanda na budově Radnice v Kolíně" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, a to:
Buňka Josef,
Kyjevská 36/7, 160 00 Praha 6,
IČ 66007631
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5108/130/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na služby
s názvem "Restaurování a obnova sochy rytíře Rolanda na budově Radnice v Kolíně"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 89/2022, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem společností
Buňka Josef, Kyjevská 36/7, 160 00 Praha 6, IČ 66007631, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
na služby s názvem "Restaurování a obnova sochy rytíře Rolanda na budově Radnice v Kolíně", která je
nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá

1. Václavu Horákovi
1.1. referentovi Odboru investic a územního plánování, uveřejnit rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele, včetně oznámení o tomto výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení na
profilu

zadavatele

na

internetových

stránkách

města

Kolína

v

sekci

veřejné

zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 28.02.2022
1.2. referentovi Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem dle bodu II.
Termín: 28.02.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5109/130/RM/2022 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 a směrnice č. 24/2016 na
oslovení společnosti DONDESIGN s.r.o., IČ 29062942, na služby s názvem "Revitalizace ul. Na
Magistrále (v úseku č. p. 796-797) - zpracování projektové dokumentace"

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
"Revitalizace ul. Na Magistrále (v úseku č. p. 796-797) - zpracování projektové dokumentace"
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5110/130/RM/2022 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 a směrnice č. 24/2016 na
oslovení společnosti DONDESIGN s.r.o., IČ 29062942, na služby s názvem "Revitalizace ul. Na
Magistrále (v úseku č. p. 796-797) - zpracování projektové dokumentace"

I. Rada města schvaluje
oslovení projekční kanceláře DONDESIGN s.r.o., Vorařská 2075/2, 143 00 Praha 4-Modřany, IČ
29062942, na služby s názvem "Revitalizace ul. Na Magistrále (v úseku č. p. 796-797) - zpracování
projektové dokumentace"
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5111/130/RM/2022 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 a směrnice č. 24/2016 na
oslovení společnosti DONDESIGN s.r.o., IČ 29062942, na služby s názvem "Revitalizace ul. Na
Magistrále (v úseku č. p. 796-797) - zpracování projektové dokumentace"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo č. 125/2022 v rámci akce s názvem "Revitalizace ul. Na Magistrále (v úseku č. p.
796-797) - zpracování projektové dokumentace" mezi městem Kolín a projekční kanceláří DONDESIGN
s.r.o., Vorařská 2075/2, 143 00 Praha-Modřany, IČ 29062942, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. Rada města ukládá
1. Janě Ontlové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit oslovení společnosti dle bodu II
tohoto usnesení
Termín: 07.02.2022
1.2.
referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo na služby dle
bodu III tohoto usnesení
Termín: 11.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5112/130/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Sendražice kNN č.
parc. 510/277

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 510/6, 510/280 v kat. území Sendražice u Kolína a obci
Kolín ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "Kolín, Sendražice kNN č. parc. 510/277"
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 3.950 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: 19.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5113/130/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Sendražice, K
Automobilce

I. Rada města schvaluje

zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy uložení HDPE trubky na pozemku parc. č. 277/28 v kat. území Sendražice u Kolína
a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "Kolín, Sendražice, K Automobilce - p. č.
277/28" 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: 19.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5114/130/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Mikoláše Alše, č.
parc. st. 3985/4

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemku parc. č. st. 3985/1 v kat. území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví města
Kolína pod názvem stavby "Kolín, Mikoláše Alše, č. parc. st. 3985/4" 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 16.780 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: 19.03.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5115/130/RM/2022 Žádost o souhlas se zřízením nového sjezdu přes část městského pozemku
parc. č. 841/6 v katastrálním území a obci Kolín

I. Rada města schvaluje
zřízení sjezdu přes část pozemku parc. č. 841/6 v katastrálním území a obci Kolín ve vlastnictví města
Kolína a dopravní připojení pozemku parc. č. 840/5 v katastrálním území a obci Kolín ve vlastnictví
žadatele ░░░░ ░░░░ ░ , bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi
1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, vyrozumět žadatele o stanovisku Rady města
Kolína
Termín: 15.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5116/130/RM/2022 Návrh na schválení dodatku č. 13 ke smlouvě uzavřené dne 14.08.2007 na
zajištění služeb a prací

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o zajištění služeb a prací uzavřené dne 14.08.2007 mezi městem
Kolín a společností AVE Kolín s.r.o, Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, IČ 25148117, který je nedílnou
součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Kateřině Klérové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětného dodatku č. 13 za
město Kolín dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 31.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5117/130/RM/2022 Návrh na uzavření nájemních smluv na dobu určitou 1 roku s možností
prodloužení

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt

1. č. 5 o velikosti 1+1 (51,26 m2), který je umístěn ve 2. podlaží domu č. p.1000/1, ul. Antonína
Kaliny Kolíně V,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
2. č. 5 o velikosti 1+0 (32,40 m2), který je umístěn ve 2. podlaží domu č. p. 951, ul. Na Louži v
Kolíně V,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
3. č. 14 o velikosti 2+kk (58,87 m2), který je umístěn ve 4. podlaží domu č. p. 1413, ul. Tovární v
Kolíně V,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
4. č. 7 o velikosti 2+1 (62,60 m2), který je umístěn ve 3. podlaží domu č. p. 872, ul. Zengrova 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: 30.04.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5118/130/RM/2022 Návrh na prodloužení nájemních smluv se zaměstnanci TMMCZ

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt:
1. č. 8 v domě č. p. 1011, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
2. č. 16 v domě č. p. 1011, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.04.2023
3. č. 32 v domě č. p. 1012, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░ do 30.04.2023
4. č. 27 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
5. č. 9 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 30.04.2023
6. č. 8 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 30.04.2023
7. č. 17 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
8. č. 3 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
9. č. 5 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.04.2023
10. č. 8 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 30.04.2023
11. č. 29 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
12. č. 37 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.04.2023
13. č. 40 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.04.2023
14. č. 57 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.04.2023
15. č. 2 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 30.04.2023
16. č. 22 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 30.04.2023

17. č. 35 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
18. č. 38 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 30.04.2023
19. č. 51 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.04.2023
20. č. 10 v domě č. p. 1027, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
21. č. 1 v domě č. p. 1029, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.04.2023
22. č. 1 v domě č. p. 1030, ul. Hrnčířská, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.04.2023
23. č. 10 v domě č. p. 1030, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
24. č. 18 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.04.2023
25. č. 25 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
26. č. 45 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
27. č. 48 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.04.2023
28. č. 40 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.04.2023
29. č. 61 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 30.04.2023
30. č. 63 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.04.2023
31. č. 79 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.04.2023
32. č. 87 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.04.2023
33. č. 9 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
34. č. 13 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
35. č. 28 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
36. č. 34 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.04.2023
37. č. 45 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.04.2023
38. č. 8 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.03.2023
39. č. 33 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
40. č. 37 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
41. č. 48 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.04.2023
42. č. 50 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
43. č. 60 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
44. č. 65 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.04.2023
45. č. 68 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.04.2023
46. č. 78 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 30.04.2023
47. č. 85 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do
30.04.2023
48. č. 87 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.04.2023
49. č. 22 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 30.04.2023
50. č. 39 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.04.2023
51. č. 44 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30.04.2023
52. č. 57 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 30.04.2023
53. č. 7 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
54. č. 14 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
55. č. 74 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
56. č. 87 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 30.04.2023
57. č. 101 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 30.04.2023
II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. zajistit podpis dodatků k nájemním smlouvám

Termín: 30.04.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5119/130/RM/2022 Návrh na opětovné uzavření nájemních smluv na dočasně uvolněné byty

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt
1. č. 20 domě č. p. 1015, V Kasárnách, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 2 let;
2. č. 19 domě č. p. 1023, V Kasárnách, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 2 let;
3. č. 26 domě č. p. 1034, Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 2 let;
4. č. 11 domě č. p. 1035, Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
na dobu určitou 2 let;
5. č. 26 domě č. p. 1036, Hrnčířská, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
na dobu určitou 2 let;
6. č. 67 domě č. p. 1037, Hrnčířská, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 2 let;
II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvy
Termín: 31.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5120/130/RM/2022 Návrh na rozhodnutí o výběru zhotovitele na zakázku malého rozsahu s
názvem "Oprava střešního pláště na bytovém domě č. p. 1037 A-E v ul. Hrnčírská, Kolín II " a
schválení smlouvy o dílo

I. Rada města rozhoduje
o výběru zhotovitele na zakázku malého rozsahu s názvem "Oprava střešního pláště na bytovém domě č.
p. 1037 A-E v ul. Hrnčírská, Kolín II ", a to na základě doporučení hodnotící komise, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekomicky nejvýhodnější, a to:
SEADON s.r.o., IČ 28601505, Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5121/130/RM/2022 Návrh na rozhodnutí o výběru zhotovitele na zakázku malého rozsahu s
názvem "Oprava střešního pláště na bytovém domě č. p. 1037 A-E v ul. Hrnčírská, Kolín II " a
schválení smlouvy o dílo

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností SEADON s.r.o., IČ 28601505, Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín
jako zhotovitelem, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava střešního pláště na
bytovém domě č. p. 1037 A-E v ul. Hrnčírská, Kolín I", která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petře Krásné
1.1. uveřejnit rozhodnutí zadavatele o vybraném zhotoviteli na profilu zadavatele na internetových
stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky https://zakazky.mukolin.cz/ v souladu s
bodem I tohoto usnesení
Termín: 28.02.2022
2. Mgr. Petře Krásné
2.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavetelem dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 28.02.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5122/130/RM/2022 Návrh na zvýšení nájemného u bytů v majetku města Kolín

I. Rada města schvaluje
protinávrh na stažení návrhu zvýšení nájemného u bytů v majetku města Kolín o 10 % s účinností
od 01.07.2022, vyjma bytových jednotek v domech Legerova 224, Kolín II, Zengrova 872, Kolín IV,
Tovární 1413, Kolín V, V Kasárnách 160, Kolín II, tj. bytů vybudovaných v rámci pobídky TPCA, a bytů jež
byly přiděleny dle Směrnice města Kolína č. 14 ze dne 26.05.2014

II. Rada města ukládá
1. Ing. Josefu Michalčíkovi
1.1. zajistit informování nájemců o zvýšení úhrad nájemného o 10 % s účinností od 01.07.2022 v
souladu s bodem I.
Termín: 30.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

Michal Najbrt

Mgr. Michael Kašpar

II. místostarosta

starosta

