P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 133. schůze Rady města Kolína
konaná dne 07.03.2022

5306/133/RM/2022 Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína

I. Rada města schvaluje
předložený program 133. schůze Rady města Kolína s uvedenou změnou, kdy bod č. 25 "Návrh na
prodej pozemku parc. č. st. 4932/17 v katastrálním území Kolín, ve vlastnictví města Kolína do vlastnictví
fyzické osoby" byl hlasováním o změně programu stažen:
č.
1.

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

2.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Michaela Holovská
Schválil: Michal Najbrt
Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Energetická

3.

optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín"
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Jana Dlabalová
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková
Návrh na schválení žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace - zřízení vyhrazeného
parkování

4.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Miroslav Babák
Schválil: Michal Najbrt
Návrh na prodloužení nájemních smluv se zaměstnanci TMMCZ

5.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Radka Rosická
Schválil: Mgr. Petra Krásná

6.

Návrh na zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na dílo "Podtlaková kanalizace v
ul. K Potoku, Kolín-Sendražice"
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Ontlová DiS.
Schválil: Ing. Miroslav Káninský

Návrh na vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a zrušení veřejné zakázky malého rozsahu
"Prodloužení kanalizačního řadu A5 - 1a v ul. K Veltrubům, Kolín-Sendražice"
7.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Ontlová DiS.
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících kanalizací v rámci investiční akce s názvem "Kanalizace Kolín-Zibohlavy"

8.

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

9.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Iveta Luťhová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na udělení mimořádné odměny ředitelce školy zřizované městem Kolín

10.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Kavříková
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Zápis z jednání Komise tělovýchovy a sportu Rady města Kolína konaného dne 07.02.2022

11.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí individuálních dotace dle doporučení Komise tělovýchovy a sportu Rady
města Kolína z jednání konaného dne 07.02.2022

12. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na udělení výjimky na služby související s 57. ročníkem Kmochova Kolína v roce 2022
13.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na udělení výjimky na služby související s 57. ročníkem Kmochova Kolína v roce 2022

14.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na udělení výjimky na služby související s 57. ročníkem Kmochova Kolína v roce 2022

15.

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

16. Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, vodovodní přípojky
"SÚ Kolín - vodovodní přípojka sanitárních kolejí"

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, vodovodní přípojky parc. č. 2643/3
17.

Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Mgr. Markéta Drahotová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění kanalizační přípojky
Novostavba kanalizační přípojky na st. p. 4153, p.p. 3248/1 a 3252 v k.ú. Kolín

18. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, CETIN a.s., U Pražské silnice
19.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Markéta Drahotová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Roháčova, č. parc. 2539/28, 2539/59

20.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Žádost o povolení stavební úpravy části městského pozemku parc. č. 2896 v katastrálním území
Kolín a obci Kolín z důvodu zřízení nového sjezdu

21. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Žádost o souhlas s umístěním stavby na části městského pozemku parc. č. 2896 z důvodu
zateplení rodinného domu čp. 271, ul. Pod Hroby, Kolín 4
22. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Žádost o souhlas se zřízením nového sjezdu přes část městského pozemku parc. č. 3267 v
katastrálním území a obci Kolín
23. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 346/124 v kat. území a obci Kolín
24.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Markéta Drahotová
Schválil: Ing. Jan Kokeš

25. Návrh na prodej pozemku parc. č. st. 4932/17 v katastrálním území Kolín, ve vlastnictví města
Kolína do vlastnictví fyzické osoby
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková

Zpracoval: Jitka Vacková
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Kolínem a obcí Ovčáry
26.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Klára Vokřálová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení Memoranda o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového
hospodářství města Kolína

27.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Mádrová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na udělení výjimky a uzavření trojstranné smlouvy o dílo ve věci realizace pamětní desky
V. Morávka

28. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Jan Kokeš
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy o dotaci č. S-0621/SOC/2022 pro Městské sociální a
zdravotní služby
29. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Ing. Romana Hanušová
Schválil: Michal Najbrt
Návrh na schválení daru předsedům komisí zřízených při Radě města Kolína
30.

Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Michaela Holovská
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
Návrh na schválení smlouvy o výpůjčce na pronájem nemovitostí parc. č. st. 1750, jejíž součástí
je budova č.p. 230, pozemku pac. č. 230, pac. č. st. 1751, jehož součástí je budova č. p. 231,

31.

pozemku pac.č. 2611/6 vše v k.ú. Kolín, a movitých věcí
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík

32.

Závěr
Předkládá: Předsedající

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5307/133/RM/2022 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Energetická
optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Energetická
optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín", a to na základě doporučení

hodnoticí komise takto:
Miramid s.r.o., IČO: 24194506, Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5308/133/RM/2022 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Energetická
optimalizace sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Miramid s.r.o., IČO: 24194506, Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy,
152 00 Praha 5, na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Energetická optimalizace
sportovní haly BIOS u ZŠ Prokopa Velikého 633, Kolín", která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Janě Dlabalové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek zajistit uzavření smlouvy za město Kolín dle bodu
II. tohoto usnesení.
Termín: 31.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5309/133/RM/2022 Návrh na schválení žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace zřízení vyhrazeného parkování

I. Rada města schvaluje
z pozice vlastníka místních komunikací žádost o vydání povolení zvláštních užívání místních komunikací
("vyhrazené parkování") pro žadatele dle níže uvedeného seznamu s platností na dva roky od data
vydání povolení:
ASYS IJD spol.s.r.o., Heverova 249, IČ: 43090524, Kolín
pro místo: ul. Komenského 4 místa, Heverova 1 místo
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5310/133/RM/2022 Návrh na schválení žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace zřízení vyhrazeného parkování

I. Rada města schvaluje
z pozice vlastníka místních komunikací žádost o vydání povolení zvláštních užívání místních komunikací
("vyhrazené parkování") pro žadatele dle níže uvedeného seznamu s platností na dva roky od data
vydání povolení:
Petr Píška, Politických vězňů 32, IČ: 87638797, Kolín

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5311/133/RM/2022 Návrh na schválení žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace zřízení vyhrazeného parkování

I. Rada města schvaluje
z pozice vlastníka místních komunikací žádost o vydání povolení zvláštních užívání místních komunikací
("vyhrazené parkování") pro žadatele dle níže uvedeného seznamu s platností na dva roky od data
vydání povolení:
Kateřina Psohlavcová , Polepy 191, IČ: 66496527
obchodní zástupce ČSOB spořitelna a.s.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5312/133/RM/2022 Návrh na schválení žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace zřízení vyhrazeného parkování

I. Rada města schvaluje
z pozice vlastníka místních komunikací žádost o vydání povolení zvláštních užívání místních komunikací
("vyhrazené parkování") pro žadatele dle níže uvedeného seznamu s platností na dva roky od data
vydání povolení:
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
pro místo: parkoviště za Bezovkou
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5313/133/RM/2022 Návrh na schválení žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace zřízení vyhrazeného parkování

I. Rada města schvaluje
z pozice vlastníka místních komunikací žádost o vydání povolení zvláštních užívání místních komunikací
("vyhrazené parkování") pro žadatele dle níže uvedeného seznamu s platností na dva roky od data
vydání povolení:
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
pro místo: Nerudova - v blízkosti č.405
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5314/133/RM/2022 Návrh na schválení žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace zřízení vyhrazeného parkování

I. Rada města schvaluje
z pozice vlastníka místních komunikací žádost o vydání povolení zvláštních užívání místních komunikací
("vyhrazené parkování") pro žadatele dle níže uvedeného seznamu s platností na dva roky od data

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5315/133/RM/2022 Návrh na schválení žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace zřízení vyhrazeného parkování

I. Rada města schvaluje
z pozice vlastníka místních komunikací žádost o vydání povolení zvláštních užívání místních komunikací
("vyhrazené parkování") pro žadatele dle níže uvedeného seznamu s platností na dva roky od data
vydání povolení:
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5316/133/RM/2022 Návrh na schválení žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace zřízení vyhrazeného parkování

I. Rada města schvaluje
z pozice vlastníka místních komunikací žádost o vydání povolení zvláštních užívání místních komunikací
("vyhrazené parkování") pro žadatele dle níže uvedeného seznamu s platností na dva roky od data
vydání povolení:
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Miroslavu Babákovi
1.1. zajistit vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace výše uvedeným uživatelům
Termín: 31.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5317/133/RM/2022 Návrh na schválení žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace zřízení vyhrazeného parkování

I. Rada města schvaluje
protinávrh na stažení bodu a doplnění registrační značky u žádosti o vydání povolení zvláštních
užívání místních komunikací ("vyhrazené parkování") pro žadatele dle

níže uvedeného seznamu s

platností na dva roky od data vydání povolení:
doc. Karel Havlíček, Sněmovní 4, Praha
pro místo: Kmochova č. 202
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5318/133/RM/2022 Návrh na prodloužení nájemních smluv se zaměstnanci TMMCZ

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt:
1. č. 1 v domě č. p. 1011, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.05.2023
2. č. 12 v domě č. p. 1011, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.05.2023
3. č. 14 v domě č. p. 1011, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.05.2023
4. č. 18 v domě č. p. 1011, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░ do 31.05.2023
5. č. 15 v domě č. p. 1012, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.05.2023
6. č. 28 v domě č. p. 1012, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.05.2023
7. č. 30 v domě č. p. 1012, ul. V Kasárnách, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.05.2023
8. č. 35 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.05.2023
9. č. 14 v domě č. p. 1014, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.05.2023
10. č. 14 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.05.2023
11. č. 32 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.05.2023
12. č. 7 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.05.2023
13. č. 23 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.05.2023
14. č. 27 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.05.2023
15. č. 6 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.05.2023
16. č. 24 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.05.2023
17. č. 46 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.05.2023
18. č. 13 v domě č. p. 1027, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.05.2023
19. č. 8 v domě č. p. 1028, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.05.2023
20. č. 10 v domě č. p. 1028, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.05.2023
21. č. 17 v domě č. p. 1029, ul. Hrnčířská, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.05.2023
22. č. 6 v domě č. p. 1030, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.05.2023
23. č. 5 v domě č. p. 1031, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.05.2023
24. č. 7 v domě č. p. 1031, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.05.2023
25. č. 9 v domě č. p. 1031, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.05.2023
26. č. 10 v domě č. p. 1031, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.05.2023
27. č. 15 v domě č. p. 1031, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.05.2023
28. č. 6 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.05.2023
29. č. 1 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.05.2023
30. č. 13 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.05.2023
31. č. 22 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.05.2023
32. č. 38 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.05.2023
33. č. 41 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.05.2023
34. č. 44 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.05.2023
35. č. 80 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.05.2023
36. č. 2 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.05.2023
37. č. 44 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.05.2023
38. č. 48 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.05.2023
39. č. 14 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.05.2023
40. č. 17 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.05.2023
41. č. 26 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.05.2023
42. č. 28 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.05.2023
43. č. 44 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.05.2023

44. č. 66 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.05.2023
45. č. 72 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.05.2023
46. č. 91 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.05.2023
47. č. 2 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.05.2023
48. č. 3 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.05.2023
49. č. 4 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.05.2023
50. č. 5 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ u do 31.05.2023
51. č. 6 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.05.2023
52. č. 9 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.05.2023
53. č. 11 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.05.2023
54. č. 17 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.05.2023
55. č. 35 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.05.2023
56. č. 37 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.05.2023
57. č. 52 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.05.2023
58. č. 63 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.05.2023
59. č. 72 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s░░░░ ░░░░ ░ do 31.05.2023
60. č. 75 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.05.2023
61. č. 76 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.05.2023
62. č. 8 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.05.2023
63. č. 9 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.05.2023
64. č. 15 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.05.2023
65. č. 20 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.05.2023
66. č. 23 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.05.2023
67. č. 46 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.05.2023
68. č. 77 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.05.2023
69. č. 95 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.05.2023
70. č. 96 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.05.2023
II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. zajistit podpis dodatků k nájemním smlouvám
Termín: 31.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5319/133/RM/2022 Návrh na zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na dílo
"Podtlaková kanalizace v ul. K Potoku, Kolín-Sendražice"

I. Rada města ruší
zadávací řízení zakázky malého rozsahu na dílo "Podtlaková kanalizace v ul. K Potoku, Kolín-Sendražice"
z toho důvodu, že ve stanovené lhůtě pro podání nabídek nebyla na podatelnu MěÚ Kolín doručena
žádná nabídka. Návrh na oslovení subjektů pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu byl schválen v
Radě města dne 17.01.2022 pod č. usnesením 5014/127/RM/2022/Veřejný.
II. Rada města ukládá

1. Janě Ontlové
1.1. zajistit zveřejnění o zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na dílo "Podtlaková
kanalizace v ul. K Potoku, Kolín-Sendražice" prostřednictvím profilu zadavatele na internetových
stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky https://zakazky.mukolin.cz/ dle odstavce I
tohoto usnesení
Termín: 18.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5320/133/RM/2022 Návrh na vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a zrušení veřejné zakázky
malého rozsahu "Prodloužení kanalizačního řadu A5 - 1a v ul. K Veltrubům, Kolín-Sendražice"

I. Rada města rozhoduje
o vyloučení účastníka zadávacího řízení Stelba s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ
11980699 ze zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Prodloužení kanalizačního řadu A5 - 1a
v ul. K Veltrubům, Kolín-Sendražice" jelikož předložená nabídka uchazeče není v souladu se zadávací
dokumentací. Chybí obsah nabídky, popis a specifikace nabízeného díla, harmonogram realizace díla,
doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, pojistná smlouva, nosič CD nebo
DVD s digitální podobou cenové položkové nabídky a seznam významných staveb obdobného
charakteru.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5321/133/RM/2022 Návrh na vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a zrušení veřejné zakázky
malého rozsahu "Prodloužení kanalizačního řadu A5 - 1a v ul. K Veltrubům, Kolín-Sendražice"

I. Rada města ruší
výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Prodloužení kanalizačního řadu A5 - 1a v ul. K
Veltrubům, Kolín-Sendražice", protože zadavatel obdržel pouze jednu nabídku.
II. Rada města ukládá
1. Janě Ontlové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, informovat účastníka zadávacího řízení Stelba
s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 119806994 o jeho vyloučení dle bodu I.
tohoto usnesení
Termín: 18.03.2022
2. Janě Ontlové
2.1. referentce Odboru investic a územního plánování, zaslat účastníkům zadávacího řízení
vyrozumění o zrušení zakázky prostřednictvím profilu zadavatele na internetových stránkách
města Kolína v sekci veřejné zakázky https://zakazky.mukolin.cz/

Termín: 18.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5322/133/RM/2022 Návrh na uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků
provozně souvisejících kanalizací v rámci investiční akce s názvem "Kanalizace Kolín-Zibohlavy"

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody č. 74/2022 o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
kanalizací mezi vlastníkem jednotné kanalizace a ČOV městem Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1,
IČ 00235440, vlastníkem splaškové kanalizace Radovesnice I., Lošanská 23, 280 02 Radovesnice I., IČ
00639737, za účasti provozovatele jednotné kanalizace a ČOV města Kolín Energie AG Kolín a.s.,
Orebitská 885, 280 02 Kolín IV, v rámci investiční akce s názvem "Kanalizace Kolín-Zibohlavy", která je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
Zároveň pověřuje starostu města k uzavření a podpisu této dohody

II. Rada města ukládá
1. Janě Ontlové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření předmětné dohody o úpravě
vzájemných práv za město Kolín
Termín: 31.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5323/133/RM/2022 Návrh na výběr provozovatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
služby s názvem "Provádění odtahu vozidel pro město Kolín v rámci blokového čištění ulic a
odstranění autovraků"

I. Rada města rozhoduje
o výběru provozovatele veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Provádění odtahu vozidel
pro město Kolín v rámci blokového čištění ulic a odstranění autovraků" 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:
Stanislav Rosický,
Dobešovice 501, 280 02 Červené Pečky,
IČ 61887862
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5324/133/RM/2022 Návrh na výběr provozovatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
služby s názvem "Provádění odtahu vozidel pro město Kolín v rámci blokového čištění ulic a

odstranění autovraků"

I. Rada města schvaluje
smlouvu

o

dílo

č.

221/2022,

která

bude

uzavřena

mezi

městem

Kolín

a

vybraným

provozovatelem společností Stanislav Rosický, Dobešovice 501, 280 02 Červené Pečky, IČ 61887862, na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Provádění odtahu vozidel pro město Kolín
v rámci blokového čištění ulic a odstranění autovraků", která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Ivetě Luťhové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, uveřejnit rozhodnutí zadavatele o výběru
provozovatele, včetně oznámení o tomto výběru provozovatele všem účastníkům zadávacího
řízení na profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné
zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 31.03.2022
1.2. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
provozovatelem
Termín: 31.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5325/133/RM/2022 Návrh na udělení mimořádné odměny ředitelce školy zřizované městem Kolín

I. Rada města schvaluje
mimořádnou odměnu k významnému životnímu jubileu ředitelce Mateřské školy Kolín II., Bezručova 801,
paní Bc. Aleně Volfové
II. Rada města ukládá
1. Janě Kavříkové
1.1. referentce Odboru školství, kultury a sportu, předat podklady mzdové účetní
Termín: 31.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5326/133/RM/2022 Návrh na poskytnutí individuálních dotace dle doporučení Komise tělovýchovy
a sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 07.02.2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace dle doporučení Komise tělovýchovy a sportu, OŘR 4800 pro:
1. Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika, IČ 75123843 se sídlem Brankovická - atletický
stadion 280 02, Kolín V na akci "Youth Athletics-Sokol Grand Prix " ve výši 20.000 Kč. Dotace se

poskytuje na rozhodčí, organizační zajištění a odměny závodníkům.
II. Rada města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávní smluvy o poskytnutí dotace

dle vzoru schváleného Radou

města Kolína dne 13.12.2021 usnesením č. 4816/123/RM/2021 a poskytnutí finančních
prostředků dle platných kritérií.
Termín: 07.04.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5327/133/RM/2022 Návrh na udělení výjimky na služby související s 57. ročníkem Kmochova Kolína
v roce 2022

I. Rada města schvaluje
udělení výjimky z:
čl. 10 odst. 5 směrnice č. 16/2015 o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu
města pro Odbor školství, kultury a sportu ze dne 17.08.2015,
čl. 7 odst. 4 směrnice č. 24/2016 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze
dne 26.09.2016,
pro Odbor školství, kultury a sportu na ubytovací služby související s pořádáním 57. ročníku Kmochova
Kolína v roce 2022.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5328/133/RM/2022 Návrh na udělení výjimky na služby související s 57. ročníkem Kmochova Kolína
v roce 2022

I. Rada města schvaluje
udělení výjimky z:
čl. 10 odst. 4 směrnice č. 16/2015 o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu
města pro Odbor školství, kultury a sportu ze dne 17.08.2015,
čl. 7 odst. 4 směrnice č. 24/2016 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze
dne 26.09.2016,
spočívající v možnosti zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění
úklidových a servisních služeb při události 57. ročníku Kmochova Kolína v roce 2022, pouze společnosti
AVE Kolín s.r.o., IČO: 25148117, se sídlem Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5329/133/RM/2022 Návrh na udělení výjimky na služby související s 57. ročníkem Kmochova Kolína
v roce 2022

I. Rada města schvaluje
oslovení společnosti AVE Kolín s.r.o., IČO: 25148117, se sídlem Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, na
služby na zajištění úklidových a servisních služeb při události 57. ročníku Kmochova Kolína v roce 2022.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5330/133/RM/2022 Návrh na udělení výjimky na služby související s 57. ročníkem Kmochova Kolína
v roce 2022

I. Rada města schvaluje
udělení výjimky z:
čl. 10 odst. 3 směrnice č. 16/2015 o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu
města pro Odbor školství, kultury a sportu ze dne 17.08.2015,
čl. 7 odst. 3 směrnice č. 24/2016 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze
dne 26.09.2016,
spočívající v možnosti zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na technické
zajištění - zvuku při události 57. ročníku Kmochova Kolína 10.06. - 12. 06. 2022 s hodnotou plnění
336 000 Kč (neplátce DPH), pouze dodavateli, a to Bc. Davidu Rajchmanovi (IČO: 05688850, se sídlem
Neoveská 1026, 696 17 Dolní Bojanovice).
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5331/133/RM/2022 Návrh na udělení výjimky na služby související s 57. ročníkem Kmochova Kolína
v roce 2022

I. Rada města schvaluje
udělení výjimky z:
čl. 10 odst. 3 směrnice č. 16/2015 o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu
města pro Odbor školství, kultury a sportu ze dne 17.08.2015,
čl. 7 odst. 3 směrnice č. 24/2016 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze
dne 26.09.2016,
spočívající v možnosti zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na technické
zajištění - zvuku při události 57. ročníku Kmochova Kolína 10.06. - 12. 06. 2022 s hodnotou plnění
524 400 Kč (neplátce DPH), pouze dodavateli, a to BMMJ Production s.r.o. (IČO: 07129149, se sídlem
náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5).
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5332/133/RM/2022 Návrh na udělení výjimky na služby související s 57. ročníkem Kmochova Kolína
v roce 2022

I. Rada města schvaluje

oslovení dodavatele Bc. Davida Rajchmana, IČO: 05688850, se sídlem Neoveská 1026, 696 17 Dolní
Bojanovice, na technické zajištění - ozvučení při události 57. ročníku Kmochova Kolína v roce 2022.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5333/133/RM/2022 Návrh na udělení výjimky na služby související s 57. ročníkem Kmochova Kolína
v roce 2022

I. Rada města schvaluje
oslovení dodavatele BMMJ Production s.r.o., IČO: 07129149, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, 150 00
Praha 5, na technické zajištění

- stavba pódií, osvětlení, LED obrazovka při události 57. ročníku

Kmochova Kolína v roce 2022.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5334/133/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění,
vodovodní přípojky "SÚ Kolín - vodovodní přípojka sanitárních kolejí"

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby vodovodní
přípojky na pozemcích parc. č. 1730/8 a 2890/3 v kat. území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví města
Kolína pod názvem stavby "SÚ Kolín - vodovodní přípojka sanitární kolejí" a uzavření "Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín
a budoucím oprávněným budou České dráhy a.s., Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.
Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca 25.400 Kč + DPH. Konečná
cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle skutečné délky vedení stanovené
geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy
II. Rada města ukládá
1. Janě Krügerové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy za město
Kolín
Termín: 11.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5335/133/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, vodovodní přípojky parc. č.
2643/3

I. Rada města schvaluje
zřízení

věcného

břemene-služebnosti

odpovídající

právu

umístění,

provozování

a

údržby

vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 2643/3 v kat. území a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína
pod názvem stavby "Vodovodní přípojka - Kolín, Zborovská, parc. č. 2639/46" a uzavření

"Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným bude
město Kolín a budoucím oprávněným ░░░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ . Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca 1.500 Kč + DPH.
Konečná cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle skutečné délky vedení
stanovené geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy
II. Rada města ukládá
1. Markétě Drahotové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy za město
Kolín
Termín: 28.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5336/133/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění
kanalizační přípojky Novostavba kanalizační přípojky na st. p. 4153, p.p. 3248/1 a 3252 v k.ú.
Kolín

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby kanalizační
přípojky na pozemcích parc. č. 3252 a 3259 v kat. území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína
pod názvem stavby "NOVOSTAVBA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NA ST. P. 4153, P.P. 3248/1 A
3252 V K.Ú. KOLÍN" a uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti",
kde budoucím povinným bude město Kolín a budoucím oprávněným bude ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .
Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca 1.500 Kč + DPH. Konečná
cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle skutečné délky vedení stanovené
geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy

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: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5337/133/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, CETIN a.s., U Pražské silnice

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby kabelové
komory na pozemku parc. č. 2686/5 v kat. území a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína pod
názvem stavby "FTTH_Kolín_U Pražské silnice_KOUPR1 - 11010_104499" a uzavření "Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín
a budoucím oprávněným CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, IČ 04084063, DIČ
CZ04084063. Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca 3.000 Kč +
DPH. Konečná cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" geometrickým plánem,
který bude nedílnou součástí smlouvy
II. Rada města ukládá
1. Markétě Drahotové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy za město
Kolín
Termín: 25.04.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5338/133/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Roháčova, č. parc.
2539/28, 2539/59

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemku parc. č. 2539/1 v kat. území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví města
Kolína pod názvem stavby "Kolín, Roháčova, č. parc. 2539/28,59" 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: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5339/133/RM/2022 Žádost o povolení stavební úpravy části městského pozemku parc. č. 2896 v
katastrálním území Kolín a obci Kolín z důvodu zřízení nového sjezdu

I. Rada města schvaluje
zřízení sjezdu přes část pozemku parc. č. 2896 v katastrálním území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví
města Kolína a dopravní připojení pozemku parc. č. st. 690/3 v katastrálním území Kolín a obci Kolín,
který je ve vlastnictví žadatele ░░░░ ░░░░ ░░░ , bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi
1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, vyrozumět žadatele o stanovisku Rady města a
zabezpečit uzavření smlouvy mezi oběma subjekty o právu stavebně upravit část městského
pozemku
Termín: 15.04.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5340/133/RM/2022 Žádost o souhlas s umístěním stavby na části městského pozemku parc. č.
2896 z důvodu zateplení rodinného domu čp. 271, ul. Pod Hroby, Kolín 4

I. Rada města souhlasí
s umístěním stavby na části pozemku parc. č. 2896 v katastrálním území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví
města Kolína pro ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , z důvodu zateplení
obvodových stěn rodinného domu čp. 271 v ulici Pod Hroby v Kolíně 4. Toto zateplení bude
zasahovat tloušťkou svých konstrukčních vrstev, tj. cca 140 mm, nad uvedený městský pozemek
II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi
1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, zajistit vyrozumění žadatele o stanovisku Rady
města Kolína dle bodu I
Termín: 15.04.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5341/133/RM/2022 Žádost o souhlas se zřízením nového sjezdu přes část městského pozemku
parc. č. 3267 v katastrálním území a obci Kolín

I. Rada města schvaluje
zřízení sjezdu přes část pozemku parc. č. 3267 v katastrálním území a obci Kolín ve vlastnictví města
Kolína a dopravní připojení pozemků parc. č. 3262 a 3263/3 v katastrálním území a obci Kolín ve
vlastnictví žadatele ░░░░ ░░░░ , bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi
1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, vyrozumět žadatele o stanovisku Rady města
Kolína
Termín: 15.04.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5342/133/RM/2022 Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 346/124 v kat. území a obci Kolín

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
prodat městský pozemek parc. č. 346/124 o výměře 5 m2 specifikovaného jako zahrada v kat. území a
obci Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu 2.419,54 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 12.098 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5343/133/RM/2022 Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. 346/124 v kat. území a obci Kolín

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
uzavřít kupní smlouvu na prodej městského pozemku parc. č. 346/124 o výměře 5 m2 specifikovaného
jako zahrada v kat. území a obci Kolín, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu 2.419,54 Kč/m2, tj. za celkovou
kupní cenu 12.098 Kč, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Markétě Drahotové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, předložit návrh dle bodu I a II ke schválení
Zastupitelstvu města Kolína
Termín: 14.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5344/133/RM/2022 Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Kolínem a obcí Ovčáry

I. Rada města schvaluje
smlouvu

o

spolupráci

mezi

městem

Kolínem

a

obcí

Ovčáry,

jejímž

účelem

je

nastavení

vzájemné spolupráce při realizaci akce "Cyklostezka Kolín-Ovčáry", která je uvedena v příloze jako
součást tohoto usnesení
II. Rada města ukládá

1. Kláře Vokřálové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy dle bodu I
tohoto usnesení
Termín: 31.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5345/133/RM/2022 Návrh na schválení Memoranda o partnerství a spolupráci při systémovém
řešení odpadového hospodářství města Kolína

I. Rada města schvaluje
uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového hospodářství města
Kolína mezi městem Kolín a společnostmi Elektrárna Opatovice, a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., které je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Janě Mádrové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětného Memoranda o
partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového hospodářství města Kolína dle bodu
I tohoto usnesení
Termín: 31.03.2022

Poznámky k usnesení:
uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového hospodářství města Kolína
mezi městem Kolín a společnostmi Elektrárna Opatovice, a.s., IČ: 27567320 a AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., IČ: 49356089, které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5346/133/RM/2022 Návrh na udělení výjimky a uzavření trojstranné smlouvy o dílo ve věci
realizace pamětní desky V. Morávka

I. Rada města schvaluje
výjimku ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu města,
ze dne 17.08.2015 na uzavření trojstranné smlouvy o dílo ve věci realizace pamětní desky V. Morávka
mezi městem Kolín, zhotovitelem 1 akad. sochařem Jaroslavem Hylasem, DIČ CZ5403081101, a
zhotovitelem 2 uměleckou slévárnou Pavel Dvořák - KUNST METAL, K Vrbičkám 29, 149 00 PrahaŠeberov, IČ 41833309. Cena za kompletní realizaci díla je 230.000,- Kč bez DPH
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5347/133/RM/2022 Návrh na udělení výjimky a uzavření trojstranné smlouvy o dílo ve věci
realizace pamětní desky V. Morávka

I. Rada města schvaluje
uzavření trojstranné smlouvy o dílo ve věci realizace pamětní desky V. Morávka mezi městem Kolín,
zhotovitelem 1 akad. sochařem Jaroslavem Hylasem, DIČ CZ5403081101, a zhotovitelem 2 uměleckou
slévárnou Pavel Dvořák - KUNST METAL, K Vrbičkám 29, 149 00 Praha-Šeberov, IČ 41833309. Cena za
kompletní realizaci díla je 230.000,- Kč bez DPH, která je nedílnou součástí tohoto návrhu
II. Rada města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření trojstranné smlouvy dle bodu II
tohoto usnesení
Termín: 31.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5348/133/RM/2022 Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy o dotaci č. S-0621/SOC/2022 pro
Městské sociální a zdravotní služby

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci č. S-0621SOC/2022 mezi Středočeským krajem, IČ 70891095,
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a Městskými sociálními a zdravotními službami, IČ 00873667,
se sídlem Nad Zastávkou 64, 280 02 Kolín 2
II. Rada města ukládá
1. Ing. Romaně Hanušové
1.1. asistentce místostarosty Michala Najbrta zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace
Termín: 21.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5349/133/RM/2022 Návrh na schválení daru předsedům komisí zřízených při Radě města Kolína

I. Rada města schvaluje
udělení daru předsedům komisí Rady města Kolína z OŘR-6350, dle přílohy č. 1 a č. 2, které jsou
nedílnou součástí tohoto návrhu:
Komise pro ochranu životního prostředí
Ing. Alexander Mensatoris

Komise tělovýchovy a sportu
Mgr. Jiří Tuček
Komise dopravy
Ing. Aleš Čermák
Komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory
Petr Krčmář
Komise pro občanské záležitosti
Marie Patočková
Komise bezpečnostní
MUDr. Václav Navrátil
Komise školská a mládeže
Mgr. Kateřina Zoubková
Komise kulturní
Mgr. Tomáš Tesař
Komise zdravotní a sociální
Mgr. Pavlína Havlíková
Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města
Filip Šádek
Komise pro rozvoj sídlišť
Pavel Vladyka
Likvidační komise
Petr Král
Komise pro připojené městské části
Lenka Šťástková
Dary se udělují za výkon funkce předsedy komise Rady města Kolína v období od 01.01.2021 do
31.12.2021. Budou vypláceny v měsíčních splátkách v maximální výši 2.900 Kč, až do vyplacení
schválené výše.
II. Rada města ukládá
1. Pavlíně Kuthanové
1.1. mzdové účetní, zajistit výplatu daru předsedům komisí, a to dle přiložené přílohy
Termín: 30.06.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5350/133/RM/2022 Návrh na schválení smlouvy o výpůjčce na pronájem nemovitostí parc. č. st.
1750, jejíž součástí je budova č.p. 230, pozemku pac. č. 230, pac. č. st. 1751, jehož součástí je
budova č. p. 231, pozemku pac.č. 2611/6 vše v k.ú. Kolín, a movitých věcí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce na následující nemovitosti:
parcely st.p.č. 1750 vedeno jako zastavená plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova č.p. 230
vedena jako rodinný dům v části obce Kolín II a dále pozemku p.č. 2611/5 vedeno jako ostatní
plocha, to vše v kat. území a obci Kolín;
parcely st.p.č. 1751 vedeno jako zastavená plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova č.p. 231
vedena jako rodinný dům v části obce Kolín II a dále pozemku p.č. 2611/6 vedeno jako ostatní
plocha, to vše v kat. území a obci Kolín.
Předmětné nemovitosti jsou vedeny v katastru nemovitostí pro kat. území a obec Kolín u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolína a zapsány na LV č. 13305 pro kat. území a obec
Kolín.
Předmětem smlouvy je výpůjčka, jak nemovitých věcí, tak i výpůjčka věcí movitých, jenž jsou
specifikovány v příloze č. 1 ke smlouvá o výpůjčce.
Smlouva o výpůjčce se uzavírá mezi městem Kolín jako vypůjčitelem, a Oblastní nemocnicí Kolín a.s.,
nemocnice Středočeského kraje, IČ 27256391 se sídlem Žižkova 146, 280 02 Kolín III jako půjčitelem,
když smlouva o výpůjčce je nedílnou součástí usnesení.

II. Rada města ukládá
1. Bc. Petře Krásné
1.1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 10.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

Michal Najbrt

Mgr. Michael Kašpar

II. místostarosta

starosta

