P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 132. schůze Rady města Kolína
konaná dne 28.02.2022

5179/132/RM/2022 Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína

I. Rada města schvaluje
předložený program 132. 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: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Michaela Holovská
Schválil: Mgr. Iveta Mikšíková
Návrh na udělení Ceny města Kolína za rok 2021

3.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Gabriela Malá, MBA
Schválil: Ing. Gabriela Malá, MBA
Návrh na uzavření dodatku č. 2 k dohodě o narovnání se společností GEOSAN GROUP a.s. v
rámci zakázky "Revitalizace ulice Pražské v Kolíně"

4.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Václav Horák
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
"Podtlaková kanalizace v ul. Ke Sportovištím, Kolín-Sendražice"

5.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Ontlová DiS.
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na oslovení firem na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Kolín, ZŠ Ovčárecká výměna podlahy malé tělocvičny"

6.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Karin Dostálová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský

7.

Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Kompletní rekonstrukce elektroinstalací NN a slaboproudých elektroinstalací v MŠ

Bachmačská 710, Kolín 2"
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Radka Váňová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na schválení dodatku č. 2 na pronájem pozemku parc. č. 131/2 v kat. území Kolín ve
vlastnictví města Kolína společnosti Prostor plus o.p.s.
8.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
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

9.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Aloise Vlasáka, kNN parc. č. 539/20

10.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, A. M. Jelínka kNN č. parc. 2637/8

11.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Jiřího Jarocha č. parc. 527/4

12.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Zápis z jednání kulturní komise Rady města Kolína konaného dne 09.02.2022

13.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Jitka Hermová
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Zápis z jednání Komise školské a mládeže Rady města Kolína konaného dne 09. 02. 2022

14.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Lenka Borseníková
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na zrušení usnesení č. 1373/24/ZM/2022 na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok
2022 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín na pohybovou průpravu pro MŠ - návrat dětí ke sportu

15.

1. pol. 2022.
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner

16. Návrh na zrušení usnesení č. 1375/24/ZM/2022 na poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok
2022 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín na pohybovou průpravu pro MŠ - návrat dětí ke sportu
2. pol. 2022.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní komise z jednání
konaného dne 09.02.2022
17.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Jitka Hermová
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Kolína dle doporučení Komise školské a mládeže z
jednání konaného dne 09. 02. 2022

18. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Lenka Borseníková
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program na podporu
sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022
19. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program na podporu
sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"
20. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín na akci "Pohybová průprava pro
MŠ - návrat dětí ke sportu 2022"
21. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Lenka Borseníková
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín na akci "Pohybová průprava pro
MŠ - provoz 2022"
22. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Lenka Borseníková
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí dotace pro TJ Sokol Kolín - atletika na "International Visegrad Match /
mezinárodní utkání atletů do 19 let"
23. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro Bezpečně na silnicích o.p.s. na akci
"Na kole jen s přilbou"
24. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Lenka Borseníková
Schválil: Mgr. Petr Kesner

25. Návrh na poskytnutí dotací v rámci programové dotace "Program na materiální podporu
neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu
města Kolína pro rok 2022"
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Lenka Borseníková
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na vyřazení žádosti o nájem bytu ze seznamu žadatelů
26.

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

27.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na prodloužení nájemní smlouvy

28.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Šárka Schederová
Schválil: Mgr. Petra Krásná
Návrh na zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na dílo "Rekonstrukce sociálního
zařízení v II. NP v objektu č. p. 179, Kutnohorská, Kolín IV"

29. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání dům č. p. 397, ul.
Ovčárecká, Kolín V
30. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Eva Jiroutová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na prodej bytové jednotky č. 685/1, U Borků 685, Kolín V, formou dražby
31.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na schválení nové výše osobního příplatku vedoucí organizační složky města Kolína Správy veřejných pohřebišť

32. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Ing. Josef Michalčík
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na schválení humanitární pomoci
33.

Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Mgr. Šárka Kuchařová
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová

34. Návrh na jmenování vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín

Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Eva Málková
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
Návrh na projednání "Strategie města Kolína pro období 2022-2027"
35.

Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Mgr. Šárka Kuchařová
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
Návrh na schválení doporučení Zastupitelstvu města Kolína schválit II. rozpočtové opatření
rozpočtu města Kolína na rok 2022

36. Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
37.

Závěr
Předkládá: Předsedající

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5180/132/RM/2022 Návrh na udělení Ceny města Kolína za rok 2021

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
udělit Cenu města Kolína za rok 2021 panu Jaroslavu Hylasovi, nar. 8.3.1954, bytem Na Skále 146, Kolín.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5181/132/RM/2022 Návrh na udělení Ceny města Kolína za rok 2021

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
udělit Cenu města Kolína za rok 2021 kolektivu Oblastního spolku Českého červeného kříže Kolín, se
sídlem Na Návsi 34, Štítary, 280 02 Kolín, IČ: 75063425.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Gabriele Malé, MBA
1.1. připravit návrh na schválení do březnového jednání Zastupitelstva města Kolína.
Termín: 03.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5182/132/RM/2022 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k dohodě o narovnání se společností GEOSAN
GROUP a.s. v rámci zakázky "Revitalizace ulice Pražské v Kolíně"

I. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k dohodě o narovnání mezi městem Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1,
IČ 00235440 a zhotovitelem GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, IČ 28169522 v rámci
zakázky "Revitalizace ulice Pražské v Kolíně", který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

II. Rada města ukládá
1. Václavu Horákovi
1.1. referentovi Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření předmětného dodatku č. 2 k
dohodě o narovnání za město Kolín dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 31.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5183/132/RM/2022 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce "Podtlaková kanalizace v ul. Ke Sportovištím, Kolín-Sendražice"

I. Rada města schvaluje
protinávrh na stažení návrhu na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce "Podtlaková kanalizace v ul. Ke Sportovištím, Kolín-Sendražice" 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. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice 3, IČ 48035599
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., Zelená Louka, 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. Vacuum Global, s.r.o., Lounská 932/4, 415 01 Teplice, IČ 25456121

22. PROVOTECH s.r.o., U Vlečky 3417/10a, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ 28722728
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: 04.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5184/132/RM/2022 Návrh na oslovení firem na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Kolín, ZŠ
Ovčárecká - výměna podlahy malé tělocvičny"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu k provedení výměny podlahy v areálu
Základní školy Ovčárecká 374, Kolín 5 s názvem "Kolín, ZŠ Ovčárecká - výměna podlahy malé tělocvičny"
v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo
1. P. I. PARKET, s.r.o., Škroupova 3015/28, 636 00 Brno, IČO: 26907127
2. Royal Tech s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČO: 27558657
3. SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO: 25560191
4. Stavitelství Černý, s.r.o., Milešovice 102, 683 54 Otnice, IČO: 29353131
5. VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2483/6, Východní předměstí, 326 00 Plzeň, IČO:
27967638
6. Sportovní podlahy Stanislav Veselý, Špitálská 795/3, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO: 61040894

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

Termín: 04.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5185/132/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Kompletní rekonstrukce elektroinstalací NN a slaboproudých
elektroinstalací v MŠ Bachmačská 710, Kolín 2"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Kompletní
rekonstrukce elektroinstalací NN a slaboproudých elektroinstalací v MŠ Bachmačská 710, Kolín 2" 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:
JM - Elektro s.r.o., Jana Palacha 1297, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí, IČ 27557766
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5186/132/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Kompletní rekonstrukce elektroinstalací NN a slaboproudých
elektroinstalací v MŠ Bachmačská 710, Kolín 2"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 200/2022, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem
společností JM - Elektro s.r.o., Jana Palacha 1297, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí, IČ 27557766, na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Kompletní rekonstrukce
elektroinstalací NN a slaboproudých elektroinstalací v MŠ Bachmačská 710, Kolín 2", která je nedílnou
součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Radce Váňové
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

stránkách

města

Kolína

v

sekci

veřejné

zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 15.03.2022
1.2. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem dle bodu II
Termín: 15.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5187/132/RM/2022 Návrh na schválení dodatku č. 2 na pronájem pozemku parc. č. 131/2 v kat.
území Kolín ve vlastnictví města Kolína společnosti Prostor plus o.p.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 236/2017 ze dne 10.04.2017 na pronájem
pozemku parc. č. 131/2 v katastrálním území a obci Kolín, ve vlastnictví města Kolína společnosti Prostor
plus o.p.s., IČ: 26594633, Na Pustině 1068, 280 02 Kolín II, který je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi

1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětného dodatku č.
2 nájemní smlouvy
Termín: 10.04.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5188/132/RM/2022 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 1.895 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. ░░░░

░░░░ ░░░░ ░ , narozenému ░░░░ ░░

, bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za 13.901 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5189/132/RM/2022 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 1.895 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020
parc. č. st. 6488/1 o výměře 518 m2, podíl o velikosti 4484/420359, v ulici Želivského 804,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , narozené ░░░░ ░░

, bydlištěm ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za 10.471 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5190/132/RM/2022 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 1.895 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020
parc. č. st. 5795 o výměře 832 m2, podíl o velikosti 7345/445854, v ulici Benešova 967,
vlastníkům bytové jednotky č. ░░░░ manželům ░░░░ ░░░░ ░░░ , narozenému ░░░░ ░░ , a
░░░░ ░░░░ , narozené ░░░░ ░░ , oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za 25.974 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5191/132/RM/2022 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 1.895 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 7065/313597, v ulici Čechovy sady 405,
vlastníkům bytové jednotky č. ░░░ manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , narozenému ░░░░ ░░
, a ░░░░ ░░░░ ░░░ , narozené ░░░░ ░░ , oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░ , za 15.369 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5192/132/RM/2022 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 1.895 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020
parc. č. st. 6400 o výměře 451 m2, podíl o velikosti 8099/133703, v ulici Vrchlického
786, vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ , narozené ░░░░ ░░

, bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 51.770 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5193/132/RM/2022 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 1.895 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020.
parc. č. st. 4789 o výměře 355 m2, podíl o velikosti 7002/112032, v ulici Prokopa Velikého
360, vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , narozenému ░░░░ ░░
, bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za 42.046 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5194/132/RM/2022 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 1.895 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020
parc. č. st. 3933 o výměře 339 m2, podíl o velikosti 5413/206745, v ulici Tyršova 775,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ , narozené ░░░░ ░░

, bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za 16.819 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5195/132/RM/2022 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 1.895 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020
parc. č. st. 5156 o výměře 1268 m2, podíl o velikosti 7266/409497, v ulici Kostnická 727,
vlastníkům bytové jednotky č. ░░░ manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , narozenému ░░░░ ░░

, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , narozené ░░░░ ░░ , oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ , za 42.636 Kč
II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi
1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, zajistit předložení návrhů dle bodů I až VIII ke
schválení Zastupitelstvu města Kolína
Termín: 14.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5196/132/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Aloise Vlasáka, kNN
parc. č. 539/20

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 500/1, 500/3, 500/22, 500/16, 2825/10 v kat.
území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "Kolín, Aloise Vlasáka, kNN
parc. č. 539/20" 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 16.200 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: 11.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5197/132/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, A. M. Jelínka kNN č.
parc. 2637/8

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemku parc. č. 2980/1 v kat. území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví města
Kolína pod názvem stavby "Kolín, A. M. Jelínka č. parc. 2637/8" 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 8.500 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: 11.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5198/132/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Jiřího Jarocha č.
parc. 527/4

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 2825/10 v kat. území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví města
Kolína pod názvem stavby "Kolín, Jiřího Jarocha, kNN č. parc. 527/4" 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 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: 11.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5199/132/RM/2022 Návrh na zrušení usnesení č. 1373/24/ZM/2022 na poskytnutí dotace z
rozpočtu města na rok 2022 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín na pohybovou průpravu pro MŠ
- návrat dětí ke sportu 1. pol. 2022.

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
zrušení usnesení 1373/24/ZM/2022 na poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín (IČ:
00472271, Kmochova 14, 280 02 Kolín II) na pohybovou průpravu pro MŠ - návrat dětí ke sportu 1. pol.
2022 ve výši 210.000 Kč.
II. Rada města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. připravit podklady pro zasedání Zastupitelstva města dne 14.03.2022.
Termín: 01.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5200/132/RM/2022 Návrh na zrušení usnesení č. 1375/24/ZM/2022 na poskytnutí dotace z
rozpočtu města na rok 2022 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín na pohybovou průpravu pro MŠ
- návrat dětí ke sportu 2. pol. 2022.

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
zrušení usnesení 1373/24/ZM/2022 na poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín (IČ:
00472271, Kmochova 14, 280 02 Kolín II) na pohybovou průpravu pro MŠ - návrat dětí ke sportu 2. pol.
2022 ve výši 140.000 Kč.
II. Rada města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. připravit podklady pro zasedání Zastupitelstva města dne 14.03.2022.
Termín: 01.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5201/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 09.02.2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░░ , bydlištěm ░░░░ ░░░░ , 280 02 Kolín, na "T. S.
ČERCHENIČKY KOLÍN - vybavení (materiál) pro taneční sezónu (kostýmy)" ve výši 30 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5202/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 09.02.2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:
░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░ , bydlištěm ░░░░ ░░░░ , 280 02 Kolín-Sendražice, na akci "Staročeské
máje v Sendražicích 2022" ve výši 25 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5203/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 09.02.2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:
Galén, spol. s r.o., IČO 49356399, se sídlem Na Polpelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, na knihu
"J. S. Machar: Černovid" ve výši 50 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5204/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 09.02.2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:
Kolínský Big Band, z.s., IČO 26543176, se sídlem Zelená 989, 280 02 Kolín IV, na akci "Kolínský Big
Band: Díky, Pepo!" ve výši 25 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5205/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 09.02.2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:
Kolínský Big Band, z.s., IČO 26543176, se sídlem Zelená 989, 280 02 Kolín IV, na akci "Kolínský Big
Band a Vladimír Hron: Hvězdy nehasnou" ve výši 25 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5206/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 09.02.2022

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 50 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5207/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 09.02.2022

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 dechového souboru Lovesong Orchestra" ve výši 20 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5208/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 09.02.2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:
Dům dětí a mládeže, Kolín, Pražská 161, IČO 48664928, se sídlem Pražská 161, 280 50 Kolín I,
na akci "ZÁMECKÁ PRKNA - 7. ročník divadelní přehlídky" ve výši 27 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5209/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 09.02.2022

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 "Koncerty Collegia musicum Kolín" ve výši 6 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5210/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 09.02.2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:
Barry & spol., z.s., IČO 26583356, se sídlem Náměstí Svobody 271, 280 02 Kolín V, na představení
"Český Honza" ve výši 38 400 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5211/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 09.02.2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:
Barry & spol., z.s., IČO 26583356, se sídlem Náměstí Svobody 271, 280 02 Kolín V, na představení
"The Beatles Forever" ve výši 37 850 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5212/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 09.02.2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:
Mgr. Ivan Pokorný, IČO 40010724, se sídlem Zahradní 262, 280 02 Kolín, na akci "2. sraz/výstava
amerických vozů Mustang, charitativní" ve výši 10 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5213/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 09.02.2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:
░░░░ ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░ , bydlištěm ░░░░ ░ , 280 02 Kolín, na "4 Blešáky na vzduchu 2022"
ve výši 32 685 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5214/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 09.02.2022

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 "Muzejní noc v Kolíně" ve výši 44 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5215/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 09.02.2022

I. Rada města neschvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:
Filip Neřold, IČO 14096820, se sídlem Hřbitovní 392, 280 02 Kolín, na "animovaný film: U Nalitýho
voka" ve výši 50 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5216/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 09.02.2022

I. Rada města neschvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení kulturní komise (OŘR 4580) pro:
Prostor plus o.p.s., IČO 26594633, se sídlem Na Pustině 1068, 280 02 Kolín II, na akci "V lese fest"
ve výši 49 000 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5217/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína dle doporučení kulturní
komise z jednání konaného dne 09.02.2022

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s výše uvedenými žadateli v bodech I-XIV.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Jitce Hermové
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
Radou města dne 13.12.2021 usnesením č. 4816/123/RM/2021 a poskytnutí finančních
prostředků dle platných kritérií.

Termín: 28.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5218/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Kolína dle doporučení Komise
školské a mládeže z jednání konaného dne 09. 02. 2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení Komise školské a mládeže, OŘR 4440, pro TAJV, z.s., IČO
09287094, se sídlem Sportovní 158, 290 01 Poděbrady, na akci "Sportovní den mládeže s TAJV v
Kolíně" ve výši 10.000 Kč. Dotace se poskytuje na sportovní materiál, propagační materiál, odměny
účinkujícím, ceny a odměny dětem.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5219/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Kolína dle doporučení Komise
školské a mládeže z jednání konaného dne 09. 02. 2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení Komise školské a mládeže, OŘR 4440, pro ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ bydlištěm ░░░░ ░░░░ , 280 02 Kolín IV, na akci "T.S. Čercheničky Kolín - doprava" ve výši
40.000 Kč. Dotace se poskytuje na dopravu autobusem na festivaly a soutěžní přehlídky.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5220/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Kolína dle doporučení Komise
školské a mládeže z jednání konaného dne 09. 02. 2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení Komise školské a mládeže, OŘR 4440, pro Střední odbornou
školu informatiky a spojů a Střední odborné učiliště Kolín, Jaselská 826, IČO 66493030, se
sídlem Jaselská 826, 280 02 Kolín IV, na akci "Veletrh fiktivních firem v Brně" ve výši 22.000 Kč.
Dotace se poskytuje na dopravu autokarem, startovné, razítka, účetní doklady pro obchodování,
výzdobu stánků - papírenské zboží, tisk letáků, vizitek a katalogů.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5221/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Kolína dle doporučení Komise
školské a mládeže z jednání konaného dne 09. 02. 2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí

dotace

na

základě

doporučení

Komise

školské

a

mládeže,

OŘR

4440,

pro Diakonii Apoštolské církve, IČO 26521385, se sídlem Polní 1105/15, 737 01 Český Těšín, na akci
"Zajištění akcí pro rodiny s dětmi z Kolína a okolí" ve středisku MC KidzTown Kolín ve výši 24.000
Kč. Dotace se poskytuje na personální zajištění akcí, propagaci, grafiku, tisk, spotřební materiál,
dopravu, pohonné hmoty, odměny pro děti a půjčovné her.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5222/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Kolína dle doporučení Komise
školské a mládeže z jednání konaného dne 09. 02. 2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení Komise školské a mládeže, OŘR 4440, pro Základní školu
Kolín III., Lipanská 420, IČO 48663808, se sídlem Lipanská 420, 280 02 Kolín III, na akci "Osadníci
z Kolína pod Blaník" ve výši 7.500 Kč Dotace se poskytuje na nákup papírů, psacích potřeb a
odměny.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5223/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Kolína dle doporučení Komise
školské a mládeže z jednání konaného dne 09. 02. 2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace na základě doporučení Komise školské a mládeže, OŘR 4440, pro Pionýr, z.s. - 6.
pionýrská skupina Kolín, IČO 68997159, se sídlem Okružní 666, 280 02 Kolín V, na akci "Tanec je
život" ve výši 40.000 Kč. Dotace se poskytuje na pronájem prostor, startovné, dopravné na soutěže a
taneční oblečení.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5224/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Kolína dle doporučení Komise
školské a mládeže z jednání konaného dne 09. 02. 2022

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v bodech I. až VI.
II. Rada města ukládá
1. Lence Borseníkové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu, zajistit podepsání veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Radou města dne 13.12.2021, usnesením
číslo 4816/123/RM/2021, a poskytnutí finančních prostředků dle platných kritérií.
Termín: 28.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5225/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Stolní tenis Kolín, z.s. (IČ: 22885633, se sídlem Kunětická 344, 280 02 Kolín IV) ve výši 6 390 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5226/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním

obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
ST Euromaster Kolín, spolek (IČ: 22887377, se sídlem Na Výfuku 42, 280 02 Kolín VI) ve výši 19
828 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5227/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
HO LOKOMOTIVA KOLÍN, z.s. (IČ: 48664022, se sídlem Kmochova 948, 280 02 Kolín II) ve výši
13 951 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5228/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Český kynologický svaz ZKO Kolín - Borky - 273 (IČ: 46381406, se sídlem Tyršova 919, 280 02
Kolín II) ve výši 43 417 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5229/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Sportovní klub policie Kolín, z.s. (IČ: 66493188, se sídlem Rimavské Soboty 904, 280 02 Kolín II) ve
výši 27 528 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5230/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kolín (IČ: 16590066, se sídlem U křižovatky 11, 280
02 Kolín IV) ve výši 8 449 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5231/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
KČT, odbor Lokomotiva Kolín (IČ: 75044579, se sídlem Leoše Janáčka 395, 280 02 Kolín II) ve výši
23 784 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5232/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub DDM Kolín (IČ: 75098296, se sídlem Pražská 161, 280 02
Kolín I) ve výši 28 333 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5233/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Orel jednota Kolín (IČ: 61883778, se sídlem Brankovická 1040, 280 02 Kolín V) ve výši 38 347 Kč.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5234/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Tělovýchovná jednota Labe Kolín oddíl invalidních sportovců z.s. ( IČ: 61882135, se sídlem
Václavská 353 , Velim 281 01) ve výši 16 168 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5235/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Dům dětí a mládeže, Kolín, Pražská 161 (IČ: 48664928, se sídlem Pražská 161, 28002 Kolín I) ve
výši 5 590 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5236/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Sportovní klub Fortuna Kolín, z.s. (IČ: 14799979, se sídlem Dělnická 802 , 280 02 Kolín II) ve výši
16 265 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5237/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Sportovní spolek Ju-Jutsu Kolín (IČ: 01603353, se sídlem V Olšinkách 1078, 280 02 Kolín V) ve výši
23 869 Kč.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5238/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy (IČ: 40939341, se sídlem Hasičská 80, Zibohlavy,
280 02 Kolín) ve výši 39 147 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5239/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sendražice ( IČ: 66492131, se sídlem Hlavní 32, 280 02
Sendražice, Kolín ) ve výši 19 811 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5240/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Hasičský sportovní klub Kolín z.s. (IČ: 70800049, se sídlem Polepská 634, 280 02 Kolín IV) ve výši
21 493 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5241/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním

obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Fit Studio Energy Kolín, zapsaný spolek (IČ: 08838968, se sídlem Pod Vinicí 1249, 280 02 Kolín V)
ve výši 16 826 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5242/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Tělovýchovná jednota Vydra Kolín, z.s. (IČ: 16590082, se sídlem Krčínova 884, 280 02 Kolín II) ve
výši 22 696 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5243/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Klub českých turistů Kolín (IČ: 46381660, se sídlem Kmochova 465, 280 02 Kolín II) ve výši 24 683
Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5244/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
HOROLEZCI KOLÍN ( IČ: 22854096, se sídlem Kmochova 465, 280 02 Kolín II) ve výši 19 427 Kč.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5245/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Vembloud Korfbal Club Kolín z.s. (IČ: 48665436, se sídlem Háninská 458, 280 02 Kolín V) ve výši
41 456 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5246/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Sport Kolín, z.s. ( IČ: 26540037, se sídlem Vávrova 814, 280 02 Kolín IV) ve výši 47 228 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5247/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
dotaci na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí tělovýchovy
a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Yamaha Čepelák Racing klub v AČR (IČ: 71248021, se sídlem V Olšinkách 14 30, 280 02 Kolín V)
ve výši 4 146 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5248/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci programové dotace "Program
na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v bodech I. až XXIII.
II. Rada města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací pro jmenované sportovní kluby
dle vzoru schváleného Radou města Kolína dne 13.12. 2022 usnesením č. 4816/123/RM/2021.
Termín: 28.03.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5249/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
TJ AGRO Kolín z.s. (IČ: 18620183, se sídlem Třídvorská 393, 280 02 Kolín V) ve výši 109 069 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5250/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
BASKETBALL CLUB KOLÍN z.s. (IČ: 42756201, se sídlem Želivského 805, 280 02 Kolín IV) ve výši 76
930 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 876 930 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5251/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
ArenA Kolín, z.s. (IČ: 04545052, se sídlem Rimavské Soboty 923, 280 02 Kolín II) ve výši 117 616
Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5252/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:

SK Sparta Kolín,z.s. - mládež (IČ: 00663808 , se sídlem Brankovická 1216, 280 02 Kolín V) ve výši
42 061 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 1 242 061 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5253/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381, se sídlem Šotnovská 148, 280 02 Kolín II) ve výši 129 906 Kč.
Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 729 906 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5254/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489, se sídlem Ovčárecká 312, 280 02 Kolín V) ve výši 75 208 Kč.
Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 375 208 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5255/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Klub kolínských turistů, z.s. (IČ:67676201, se sídlem Politických vězňů 94, 280 02 Kolín III ) ve výši
61 105 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5256/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína

schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
LTC Kolín-Tenis club (IČ:14800594, se sídlem Brankovická 1007, 280 02 Kolín V ) ve výši 190 460 Kč.
Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 290 460 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5257/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
SC Kolín, z.s. - mládež (IČ: 00406716, se sídlem Brankovická 1289, 280 02 Kolín V) ve výši 55 295
Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 3 855 295 Kč.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5258/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848, se sídlem Třebízského 358, 280 02 Kolín IV) ve výši 44 567
Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 444 567 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5259/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843, se sídlem Kolín, Brankovická, atletický
stadion) ve výši 116 261 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 1 516 261
Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5260/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČ: 00472271, se sídlem Kmochova 14, 280 02 Kolín II) ve výši 470
410 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5261/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
CrossDance Kolín, z.s. (IČ: 22721711, se sídlem V Zídkách 526, Kolín II, 280 02 Kolín ) ve výši
100 060 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 200 060 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5262/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810, se sídlem Ke Sportovištím 391, Sendražice, 280 02 Kolín) ve
výši 91 935 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5263/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: 14801671, se sídlem Bezručova 866, 280 02 Kolín II) ve výši
212 789 Kč.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5264/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: 48664812, se sídlem Václavská 4, 280 02 Kolín III)
ve výši 61 871 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5265/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
TJ START KOLÍN, z.s. (IČ: 14800225, se sídlem Mikoláše Alše 264, 280 02 Kolín II) ve výši 60 676
Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5266/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551, se sídlem Družstevní 758, 280 02 Kolín II) ve výši 99 546 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5267/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:

Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471, se sídlem Královská cesta 340, 280 02 Kolín IV) ve výši 105
305 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5268/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
FBC Pitbulls Kolín, z.s. (IČ: 26536447, se sídlem Dělnická 805, 280 02 Kolín II) ve výši 33 359 Kč.
Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 483 359 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5269/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Aeroklub Kolín z.s. (IČ: 46391215, se sídlem Pašinka 148, letiště, 280 02 Kolín) ve výši 133 103 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5270/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Dance Club Inferno z.s. (IČ: 22675051, se sídlem Zámecká 109, 280 02 Kolín I) ve výši 97 265 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5271/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v

územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s. (IČ: 22692444, se sídlem Třídvorská 1055, 280
02 Kolín V) ve výši 99 934 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5272/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
Tenisový klub PTA Kolín, z.s. (IČ: 22878751, se sídlem V Jezírkách 1530, 280 02 Kolín V) ve výši 44
530 Kč. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 144 530 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5273/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v rámci programové dotace
"Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v územním obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace na sportovní činnost, na základě vyhodnocených dotazníků za 2. pololetí 2021 Komisí
tělovýchovy a sportu z rozpočtu programové dotace "Program na podporu sportovní činnosti TJ a SK v
územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR 4790 pro:
KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK, pobočný spolek SVoČR (IČ: 61884880, se sídlem
Starokolínská 956, 280 02 Kolín IV) ve výši 67 086 Kč.
II. Rada města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. připravit podklady pro zasedání Zastupitelstva města dne 14.03.2022.
Termín: 01.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5274/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín na akci
"Pohybová průprava pro MŠ - návrat dětí ke sportu 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, IČO: 00472271, se sídlem Kmochova 14, 280 02
Kolín II, na akci "Pohybová průprava pro MŠ - návrat dětí ke sportu 2022" ve výši 210 000 Kč.

II. Rada města ukládá

1. Lence Borseníkové
1.1. Odboru školství, kultury a sportu připravit podklady pro zasedání Zastupitelstva města, které se
koná dne 14.03.2022.
Termín: 02.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5275/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín na akci
"Pohybová průprava pro MŠ - provoz 2022"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, IČO 00472271, se sídlem Kmochova 14, 280 02
Kolín II, na akci "Pohybová průprava pro MŠ - provoz 2022" ve výši 99 160 Kč.

II. Rada města ukládá
1. Lence Borseníkové
1.1. Odboru školství, kultury a sportu připravit podklady pro zasedání Zastupitelstva města, které se
koná dne 14.03.2022.
Termín: 02.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5276/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace pro TJ Sokol Kolín - atletika na "International
Visegrad Match / mezinárodní utkání atletů do 19 let"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválení dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín - atletika ( IČ: 75123843, se sídlem Brankovická,
atletický stadion 280 02 Kolín V) na "International Visegrad Match / Mezinárodní utkání atletů
do 19 let" ve výši 200 000 Kč.

II. Rada města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. Odboru školství, kultury a sportu připravit podklady pro zasedání Zastupitelstva města, které se
koná dne 21.03.2022.
Termín: 04.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5277/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro Bezpečně na

silnicích o.p.s. na akci "Na kole jen s přilbou"

I. Rada města schvaluje
dotaci pro Bezpečně na silnicích o.p.s., IČO 28733932, se sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec II Nové Město, na akci "Na kole jen s přilbou" ve výši 30 000 Kč, OŘR 6600.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5278/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro Bezpečně na
silnicích o.p.s. na akci "Na kole jen s přilbou"

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Bezpečně na silnicích o.p.s., IČO 28733932, se
sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec II - Nové Město, na akci "Na kole jen s přilbou".
II. Rada města ukládá
1. Lence Borseníkové
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
Radou města dne 13.12.2021 usnesením č. 4816/123/RM/2021 a poskytnutí finančních
prostředků dle platných kritérií.
Termín: 28.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5279/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací v rámci programové dotace "Program na materiální
podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace v rámci programové dotace "Program na materiální podporu neškolských organizací
zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR
5050, pro Diakonii Apoštolské církve, IČO 26521385, se sídlem Polní 1105/15, 737 01 Český Těšín,
na akci "Rozšíření služeb mateřského centra Kidztown pro rodiny s dětmi z Kolína a okolí" ve
výši 32.300 Kč. Dotace se poskytuje na edukační kostky s aktivitami, kladinku, stůl, židle, hru s
barvami, dotekovou dekoraci stěn, koberec, dřevěnou stavebnici, molitanové stavebnice, masážní a
zátěžové pomůcky.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5280/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací v rámci programové dotace "Program na materiální
podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace v rámci programové dotace "Program na materiální podporu neškolských organizací
zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR
5050, pro Českou tábornickou unii - T.K. ARNIKA Kolín, p.s., IČO 70132640, se sídlem Okružní
237, 280 02 Kolín V, na akci "Výměna opotřebeného inventáře a pořízení účelových prvků do
klubovny T.K. ARNIKA Kolín p.s." ve výši 35.900 Kč. Dotace se poskytuje na pořízení kuchyňské
linky, chladničky na plyn, venkovního umyvadla, krbových kamen, podložky pod kamna, knihy o vaření,
nástěnné magnetické a korkové tabule.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5281/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací v rámci programové dotace "Program na materiální
podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace v rámci programové dotace "Program na materiální podporu neškolských organizací
zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR
5050, pro Pionýr, z.s. - 6. pionýrská skupina Kolín, IČO 68997159, se sídlem Okružní 666, 280 02
Kolín V, na akci "Obnova táborového vybavení - nákup matrací do postelí, skříňky do
podsadových stanů" ve výši 35.900 Kč. Dotace se poskytuje na nákup matrací do postelí a skříněk
do podsadových stanů.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5282/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací v rámci programové dotace "Program na materiální
podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace v rámci programové dotace "Program na materiální podporu neškolských organizací
zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR
5050, pro Junák - český skaut, přístav Poutníci Kolín, z.s., IČO 48665975, se sídlem Za Baštou
1300, 280 02 Kolín V, na akci "Obnova plachet na podsadové stany Poutníků 2022" ve výši
35.900 Kč. Dotace se poskytuje na nákup plachet na podsadové stany.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5283/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací v rámci programové dotace "Program na materiální
podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace v rámci programové dotace "Program na materiální podporu neškolských organizací
zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR
5050, pro Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kolín, IČO 16590066, se sídlem U

Křižovatky 11, 280 02 Kolín IV, na akci "Rybaření začínajících rybářů v Kolíně" ve výši 15.000 Kč.
Dotace se poskytuje na pořízení rybářského vybavení pro členy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5284/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací v rámci programové dotace "Program na materiální
podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace v rámci programové dotace "Program na materiální podporu neškolských organizací
zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR
5050, pro Českou tábornickou unii - T.K. STOPAŘI Kolín, p.s., IČO 66492513, se sídlem K Havaji
24, 285 74 Záboří nad Labem, na akci "Letní stanový tábor" ve výši 21.000 Kč. Dotace se poskytuje
na nákup stanových podsad.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5285/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací v rámci programové dotace "Program na materiální
podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace v rámci programové dotace "Program na materiální podporu neškolských organizací
zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR
5050, pro Českou tábornickou unii - T.K. Oregon Kolín, p.s., IČO 66492556, se sídlem Obecní 10,
280 02 Ovčáry, na akci "Pořízení materiálu na opravu střechy srubu na tábořišti T. K. Oregon
Kolín" ve výši 35.900 Kč. Dotace se poskytuje na výměnu podlahy srubu na tábořišti T. K. Oregon v
Hryzelích.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5286/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací v rámci programové dotace "Program na materiální
podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace v rámci programové dotace "Program na materiální podporu neškolských organizací
zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR
5050, pro Junák - český skaut, přístav Slanečci Kolín, z.s., IČO 61882003, se sídlem Za Baštou
1300, 280 02 Kolín V, na akci "Pokračování v obnově podsadových stanů skautského tábořiště
Zahájí" ve výši 36.400 Kč. Dotace se poskytuje na nákup podsadových stanů s plachtami.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5287/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací v rámci programové dotace "Program na materiální
podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace v rámci programové dotace "Program na materiální podporu neškolských organizací
zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR
5050, pro Zálesák - středisko Kolín Volavka, pobočný spolek, IČO 01585711, se sídlem Havlíčkova
260, 280 02 Kolín IV, na akci "Tábořiště Volavky Kolín - materiálové vybavení a jeho obnova"
ve výši 35.900 Kč. Dotace se poskytuje na úhradu části nákladů za materiální vybavení a zázemí pro
organizaci Volavku Kolín (stanovky Condor, nová kamna, konstrukční dřevo, lezecké vybavení, vybavení
volejbalového hřiště, spojovací materiál, barvy, štětce, omyvatelný ubrus a rudlík).
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5288/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací v rámci programové dotace "Program na materiální
podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace v rámci programové dotace "Program na materiální podporu neškolských organizací
zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR
5050, pro pro Českou tábornickou unii - T.K. ERIDANUS Kolín, p.s., IČO 66492530, se sídlem
Fügnerova 493, 280 02 Kolín II, na akci "Letní tábor na Zádušní louce" ve výši 7.000 Kč. Dotace se
poskytuje na nákup vaku na nůžkový stan a příslušenství k šípům.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5289/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací v rámci programové dotace "Program na materiální
podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace v rámci programové dotace "Program na materiální podporu neškolských organizací
zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR
5050, pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín, IČO 75063425, se sídlem Tyršova 808,
280 02 Kolín II, na akci "Příměstský tábor v Týnci nad Labem" ve výši 25.000 Kč. Dotace se
poskytuje na zakoupení atletické sady.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5290/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací v rámci programové dotace "Program na materiální
podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace v rámci programové dotace "Program na materiální podporu neškolských organizací
zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR
5050, pro JEJDA...OUTDOOR, pobočný spolek, IČO 10822941, se sídlem U Borků 680, 280 02 Kolín
V, na akci

"JEJDA na cestách" ve výši 12.000 Kč. Dotace se poskytuje na nákup plachet s

příslušenstvím a nerez várnici.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5291/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací v rámci programové dotace "Program na materiální
podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace v rámci programové dotace "Program na materiální podporu neškolských organizací
zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR
5050, pro Českou tábornickou

unii - T.K. MUSTANG Kolín, p.s.,

IČO 66492548, se sídlem

Politických vězňů 28, 280 02 Kolín IV, na akci "Obnova výbavy na táboření a víkendové akce
oddílu" ve výši 35.900 Kč. Dotace se poskytuje na nákup materiálu na výměnu střešní krytiny po
pádu stromu na budovu kuchyně a jídelny na letním tábořišti.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5292/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací v rámci programové dotace "Program na materiální
podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace v rámci programové dotace "Program na materiální podporu neškolských organizací
zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolína pro rok 2022", OŘR
5050, pro Českou tábornickou unii - T.K. Průzkumník Kolín, p.s., IČO 66492521, se sídlem
Fügnerova 366, 280 02 Kolín II, na akci "Obnova táborových staveb, doplnění nářadí do
klubovny a nové stany" ve výši 35.900 Kč. Dotace se poskytuje na nákup nových stanů, prken na
stavbu táborových budov, nářadí a vybavení klubovny.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5293/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací v rámci programové dotace "Program na materiální
podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města schvaluje
neposkytnutí dotace na základě doporučení Komise školské a mládeže, OŘR 5050:
1. pro Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., IČO 26631997, se sídlem Pernerova 10/32, 186 00
Praha 8, na akci "Materiální podpora výuky českého jazyka pro cizince" ve výši 24.000

Kč.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5294/132/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotací v rámci programové dotace "Program na materiální
podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace pro organizace uvedené v bodech I. až XIV.
II. Rada města ukládá
1. Lence Borseníkové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu, zajistit podepsání veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené Radou města dne 13. 12. 2021, usnesením
číslo 4816/123/RM/2021, a poskytnutí finančních prostředků dle platných kritérií.
Termín: 28.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5295/132/RM/2022 Návrh na vyřazení žádosti o nájem bytu ze seznamu žadatelů

I. Rada města schvaluje
vyřazení žádosti ze seznamu žadatelů o nájem bytu v majetku města:
žádost o nájem bytu č. j. 95068/20 ze dne 07.09.2020,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
II. Rada města ukládá
1. Alici Šauerové
1.1. vyřadit žádost ze seznamu žadatelů
Termín: 30.04.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5296/132/RM/2022 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. 12 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
2. č. 19 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
3. č. 31 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
4. č. 27 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvu
Termín: 30.04.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5297/132/RM/2022 Návrh na prodloužení nájemní smlouvy

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v domě č. p. 110, ul. Husova, Kolín I, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do
28.02.2024.
II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. zajistit podpis dodatku k nájemní smlouvě
Termín: 28.02.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5298/132/RM/2022 Návrh na zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na dílo
"Rekonstrukce sociálního zařízení v II. NP v objektu č. p. 179, Kutnohorská, Kolín IV"

I. Rada města ruší
zadávací řízení zakázky malého rozsahu na dílo "Rekonstrukce sociálního zařízení v II. NP v objektu č. p.
179, Kutnohorská, Kolín IV" z toho důvodu, že ve stanovené lhůtě pro podání nabídek nebyla na
podatelnu MěÚ Kolín doručena žádná nabídka.
zakázky

malého

5036/12/RM/2022.

rozsahu

byl

schválen

v

Návrh na oslovení subjektů pro zhotovení veřejné

Radě

města

dne

17.01.2022

pod

č.

usnesením

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petře Krásné
1.1. zajistit

zveřejnění

o

zrušení

zadávacího

řízení

na

zakázku

malého

rozsahu

na

dílo "Rekonstrukce sociálního zařízení v II. NP v objektu č. p. 179, Kutnohorská, Kolín
IV" prostřednictvím profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné
zakázky https://zakazky.mukolin.cz/ dle odstavce I tohoto usnesení
Termín: 11.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5299/132/RM/2022 Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání dům č.
p. 397, ul. Ovčárecká, Kolín V

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 70,30 m2 v č. p.
397, ul. Ovčárecká, Kolín V, konkrétnímu zájemci PROONKO, nadační fond, IČ: 07388501, se sídlem
Polepy 224, Kolín, za účelem provozování charitního obchodu, za navržené roční nájemné, první rok ve
výši 12.000 Kč/rok a poté 36.000 Kč/rok bez služeb spojených s užíváním prostor sloužících k
podnikání na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2022, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou.

II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. uveřejnit záměr na úřední desce MěÚ Kolín
Termín: 31.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5300/132/RM/2022 Návrh na prodej bytové jednotky č. 685/1, U Borků 685, Kolín V, formou
dražby

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej bytové jednotky č. 685/1 vymezené v budově č. p. 685, ul. U Borků v Kolíně V o
velikosti 1+1, celkové ploše 39,60 m2 na pozemku st. p. č. 1974, včetně spoluvlastnického
podílu 396/2569 na společných částech domu č. p. 685 a pozemku parc. č. st. 1974 a pozemku parc. č.
336/10, formou veřejné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších
předpisů za vyvolávací cenu 2.220.000 Kč.
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. předložit návrh na usnesení na nejbližší jednání ZM
Termín: 14.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5301/132/RM/2022 Návrh na schválení nové výše osobního příplatku vedoucí organizační složky
města Kolína - Správy veřejných pohřebišť

I. Rada města schvaluje
novou výši osobního příplatku ░░░░ ░░░░ ░ , MBA, vedoucí Správy veřejných pohřebišť, a to dle
přílohy č. 1, která je nedílnou přílohou tohoto návrhu
II. Rada města ukládá
vedoucímu OSBN zajistit zvýšení osobního přípatku a předání podkladů personálního oddělení k termínu
01.03.2022.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5302/132/RM/2022 Návrh na schválení humanitární pomoci

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit humanitární pomoc určenou lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině ve výši 500.000 Kč z
rozpočtu města Kolína prostřednictvím Českého červeného kříže, Rozdělovská 2467/63, 169 00 Praha
6, IČ: 00426547 na účet číslo: 333999/2700, variabilní symbol 1502.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Michaelu Kašparovi
1.1. starostovi města Kolína, připravit návrh na schválení výše uvedené humanitární pomoci na
nejbližší zasedání Zastupitelstva města Kolína.
Termín: 14.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5303/132/RM/2022 Návrh na jmenování vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského
úřadu Kolín

I. Rada města jmenuje
s účinností od 01.04.2022 Ing. Mgr. Zdenku Duškovou,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░ vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
II. Rada města ukládá

1. Evě Málkové
1.1. připravit jmenovací dekret
Termín: 10.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5304/132/RM/2022 Návrh na projednání "Strategie města Kolína pro období 2022-2027"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit dokument "Strategie města Kolína pro období 2022-2027"
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Šárce Kuchařové
1.1. referentce Kanceláře úřadu, připravit návrh na schválení výše uvedeného dokumentu na
nejbližší zasedání Zastupitelstva města Kolína.
Termín: 14.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5305/132/RM/2022 Návrh na schválení doporučení Zastupitelstvu města Kolína schválit II.
rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
na základě § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schválit
II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022. II. 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 14.03.2022
Termín: 03.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Iveta Mikšíková

Mgr. Michael Kašpar

I. místostarostka

starosta

