P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 134. schůze Rady města Kolína
konaná dne 10.03.2022

5351/134/RM/2022 Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína

I. Rada města schvaluje
předložený program 134. 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. Michael Kašpar
Zpracoval: Michaela Holovská
Schválil: Mgr. Michael Kašpar
Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Stavební úpravy BD U

3.

NEMOCNICE 425 - Snížení energetické náročnosti"
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Jana Dlabalová
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková
Návrh na vyvěšení záměru na změnu smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne
28.12.2021 mezi městem Kolín a Oblastním spolkem Českého červeného kříže

4. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na vyvěšení záměru na výpůjčku nemovitých a movitých věcí za účelem poskytnutí
humanitární pomoci
5. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
6.

Závěr
Předkládá: Předsedající

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5352/134/RM/2022 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Stavební
úpravy BD U NEMOCNICE 425 - Snížení energetické náročnosti"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Stavební úpravy BD U
NEMOCNICE 425 - Snížení energetické náročnosti", a to na základě doporučení hodnoticí komise takto:
Realitní a stavební společnost s.r.o., IČ 4157010, Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5353/134/RM/2022 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Stavební
úpravy BD U NEMOCNICE 425 - Snížení energetické náročnosti"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Realitní a stavební společnost s.r.o., IČ 4157010, Fantova 693/45,
614 00 Brno - Obřany, na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Stavební úpravy BD U
NEMOCNICE 425 - Snížení energetické náročnosti", 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: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5354/134/RM/2022 Návrh na vyvěšení záměru na změnu smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k
podnikání ze dne 28.12.2021 mezi městem Kolín a Oblastním spolkem Českého červeného kříže

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním záměru na změnu smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 28.12.2021,
uzavřené mezi městem Kolín, jako pronajímatelem a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Kolín,
IČ: 75063425, se sídlem Tyršova 808, Kolín II, jako nájemcem, na pronájem prostor sloužících
k podnikání v přízemí domu č. p. 112, ul. Husova, Kolín I, jenž je součástí pozemku p. č. st.
5540/1 v obci Kolín zapsané na LV č. 10001 pro katastrální území Kolín, vedeném Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín.
Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně účelu nájmu z provozování testovacího, odběrového a
očkovacího centra v souvislosti s výskytem onemocnění koronaviru označeného jako SASR CoV - 2 na
území České republiky na provozování skladu zdravotnického materiálu a humanitární pomoci.

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petře Krásné
1.1. zajistit uveřejnění záměru na úřední desce MěÚ Kolín
Termín: 31.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5355/134/RM/2022 Návrh na vyvěšení záměru na výpůjčku nemovitých a movitých věcí za účelem
poskytnutí humanitární pomoci

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním záměru na výpůjčku

nemovitostí, a to pozemku p.č. st. 2956 (zastavěná plocha a

nádvoří) o výměře 766 m2, jehož nedílnou součástí je stavba č.p. 1216., vše k.ú. a obec Kolín, a
movitých věcí konkrétnímu vypůjčiteli, společnosti Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o, IČ
26513528 se sídlem Na Hradbách 126, Kolín I, za účelem provozování humanitární pomoci pro zajištění
dočasného bydlení pro osoby ukrajinské národnosti.
Předmětné nemovitosti jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
katastrální pracoviště Kolín.
Předmětem výpůjčky jsou tedy, jak nemovité věci

v domě č.p. 1216, k.ú. a obec Kolín, které jsou

specifikovány v situačním plánku, tak i výpůjčka věcí movitých uvedených v soupisu.
Půjčitel město Kolín dává vypůjčiteli společnosti Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o do
výpůjčky předmětné

nemovité a movité věci na dobu 6 měsíců od uzavření smlouvy o výpůjčce

s možností prodloužení.

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petře Krásné
1.1. zajistit uveřejnění záměru na úřdní desce MěÚ Kolín
Termín: 31.03.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Mgr. Michael Kašpar

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Iveta Mikšíková

starosta

I. místostarostka

