P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 140. schůze Rady města Kolína
konaná dne 02.05.2022

5615/140/RM/2022 Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína

I. Rada města schvaluje
předložený program 140. 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
Informativní zpráva - Výroční zpráva města Kolína za rok 2021

3.

Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Mgr. Ing. Šárka Jelínková
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
Návrh na výběr dodavatele realizace VZMR "Podpora HW a SW infrastruktury ICT Města Kolín"

4.

Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Mgr. Monika Pohůnková
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
Návrh na zřízení 1 pracovního místa - strážník Městské policie Kolín

5.

Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Viktor Prokeš
Schválil: Mgr. Michael Kašpar
Návrh na schválení žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace - zřízení vyhrazeného
parkování

6.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Miroslav Babák
Schválil: Michal Najbrt

7.

Návrh na schválení zahájení podlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem "Nákup
odtahového vozidla - MP Kolín"
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar

Zpracoval: Jana Dlabalová
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková
Návrh na schválení aktualizovaného Programu regenerace městské památkové rezervace Kolín
2021 - 2027
8.

Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Ing. Milana Podnecká
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková
Návrh na schválení Pravidel a podmínek pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální
oblasti města Kolína Komise zdravotní a sociální na rok 2022

9.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Monika Kroupová DiS.
Schválil: Ing. Mgr. Zdenka Dušková
Zhodnocení nákladů personálních v rámci organizační složky Městské jesle

10.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Ing. Mgr. Zdenka Dušková
Schválil: Michal Najbrt
Návrh na schválení splátkového kalendáře

11.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Lucie Kučerová
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.

12. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na opětovné uzavření nájemních smluv na dočasně uvolněné byty
13.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Zpracování
projektové dokumentace - parkovací dům v Kolíně"

14. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Radka Váňová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na schválení dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku a odstoupení od smlouvy v
rámci akce s názvem "Cyklostezka Havlíčkova včetně propojení s autobusovým nádražím"
15. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Radka Váňová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
16. Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Masarykova 891, Kolín II - pavilon 1"
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková

Zpracoval: Radka Váňová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění v pavilonech C a D v MŠ Jeronýmova 772,
17.

Kolín IV""
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Radka Váňová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Předláždění nádvoří u MŠ Kmochova, Kolín"

18. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Iveta Luťhová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu "Zpracování projektové
dokumentace - rekonstrukce ul. Zborovská - kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení - II.
19.

výzva"
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Ontlová DiS.
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na výkup id. 1/2 pozemku parc. č. st. 7482, v kat. území a obci Kolín z vlastnictví fyzické
osoby do vlastnictví města Kolína

20. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Mádrová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 3474/1 v kat. území Kolín z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Úřadu pro zastupování státu ve věcech
21.

majetkových do vlastnictví města Kolína
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jiřina Morcová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, CETIN a.s., Ovčáry - STROM Praha

22.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Markéta Šafránková
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, Kanalizace Kolín - Zibohlavy parc. č. 121/10,
121/11

23. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, Kanalizace Kolín - Zibohlavy p. č. 256/9, 256/10
24.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš

25. Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Vodovodní přípojka parc. č. 2435/3, ul. A. M.
Jelínka, Kolín"
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení žádosti o prominutí poplatku za manipulaci s vozidlem při blokovém čištění
26.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Markéta Divišová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení žádosti o prominutí poplatku za manipulaci s vozidlem při blokovém čištění

27.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Markéta Divišová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Odvolání proti rozhodnutí Rady města o prominutí poplatku za manipulaci s vozidlem při
blokovém čištění

28. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Markéta Divišová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení žaloby na určení vlastnického práva ve sporu se spolkem AFK Kolín, z.s.
29.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Klára Vokřálová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení hospodaření města Kolína v roce 2021 a na schválení Závěrečného účtu
města Kolína za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kolína za

30.

rok 2021
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
Návrh na schválení doporučení ZM schválit účetní závěrku města Kolína k 31. 12. 2021

31.

Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
Návrh na schválení způsobu provedení kontroly hospodaření města za rok 2022

32.

Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
Návrh na schválení Dodatku č. 58 k pojistné smlouvě č. 8602629586

33.

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

34. Návrh na schválení rámcové kupní smlouvy
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková

Zpracoval: Andrea Vincourová
Schválil: Mgr. Michael Kašpar
Návrh na schválení změny směrnice č. 36/2021 o ochraně osob, které oznamují porušení práva
Unie
35. Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Mgr. Ing. Šárka Jelínková
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
36.

Závěr
Předkládá: Předsedající

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5616/140/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace VZMR "Podpora HW a SW infrastruktury
ICT Města Kolín"

I. Rada města schvaluje
výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu "Podpora HW a SW infrastruktury ICT Města
Kolín"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:
AUTOCONT, a.s.
se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
IČ: 04308697; DIČ: CZ04308697
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5617/140/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace VZMR "Podpora HW a SW infrastruktury
ICT Města Kolín"

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o Poskytování služby Správa sítě ev.č. 00512/2022 mezi městem Kolín a vybraným
dodavatelem společností

AUTOCONT, a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO:

04308697; DIČ: CZ04308697, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Monice Pohůnkové
1.1. oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všech dodavatelům, kteří podali nabídku
Termín: 31.05.2022
1.2. zajistit uzavření smlouvy o Poskytování služby Správa sítě s vybraným dodavatelem dle bodu II.
Termín: 31.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5618/140/RM/2022 Návrh na zřízení 1 pracovního místa - strážník Městské policie Kolín

I. Rada města schvaluje
s účinností od 01.07.2022 zřízení 1 pracovního místa - strážník Městské policie Kolín
II. Rada města ukládá
1. Viktoru Prokešovi
1.1. přijmout příslušné personální změny vyplývající ze změny pracovních míst v Městské policii Kolín
Termín: 30.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5619/140/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 zvláštního užívání místních komunikací
("vyhrazené parkování") pro níže uvedeného žadatele s platností na dva roky od data vydání povolení:
Ing. Jiří Volek, Politických vězňů 29, Kolín III, IČ: 42760011
místo zvláštního užívání: ul. Na Pršíně (parkovací záliv)

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5620/140/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 zvláštního užívání místních komunikací
("vyhrazené parkování") pro níže uvedeného žadatele s platností na dva roky od data vydání povolení:
MUDr. Vladimíra Fleischmannová, Proftova 283, Poděbrady, IČ: 01549855
místo zvláštního užívání: Smetanova 764 (parkoviště za kinem)
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5621/140/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 zvláštního užívání místních komunikací
("vyhrazené parkování") pro níže uvedeného žadatele s platností na dva roky od data vydání povolení:
Mgr. Andrea Wiesnerová, Královská cesta 254, Kolín, IČ: 75112591

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5622/140/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 zvláštního užívání místních komunikací
("vyhrazené parkování") pro níže uvedeného žadatele s platností na dva roky od data vydání povolení:
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
místo zvláštního užívání: Moravcova (bokem k č.p. 937)

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Miroslavu Babákovi
1.1. zajistit vydání povolení zvláštních užívání místních komunikací výše uvedeným žadatelům
Termín: 03.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5623/140/RM/2022 Návrh na schválení zahájení podlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem
"Nákup odtahového vozidla - MP Kolín"

I. Rada města schvaluje
a) zahájení podlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem "Nákup odtahového vozidla - MP Kolín",

b) pro toto zadávací řízení jako jediné hodnoticí kritérium nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez
DPH,
c) výzvu k podání nabídek, včetně příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto návrhu,
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5624/140/RM/2022 Návrh na schválení zahájení podlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem
"Nákup odtahového vozidla - MP Kolín"

I. Rada města II. Rada města jmenuje
tyto členy a náhradníky hodnotící komise
člen komise:
1. Mgr. Michael Kašpar, starosta
2. Viktor Prokeš, ředitel MP
3. Mgr. Pavla Šimečková, vedoucí ODVZ

náhradníci členů komise:
1. Michal Najbrt, II. místostarosta
2. Ing. Zbyněk Verfel, zástupce ředitele MP
3. Bc. Klára Rakušanová, referentka ODVZ
II. Rada města ukládá
1. Janě Dlabalové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, zahájit na profilu zadavatele zakázku s názvem:
"Nákup odtahového vozidla - MP Kolín".
Termín: 10.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5625/140/RM/2022 Návrh na schválení aktualizovaného Programu regenerace městské památkové
rezervace Kolín 2021 - 2027

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit Program regenerace městské památkové rezervace Kolín 2021 - 2027.
II. Rada města ukládá
1. Milaně Podnecké
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek předložit aktualizovaný Program regenerace
městské památkové rezervace Kolín 2021 - 2027 ke schválení Zastupitelstvu města Kolína.
Termín: 09.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5626/140/RM/2022 Návrh na schválení Pravidel a podmínek pro podávání žádostí o programovou
dotaci v sociální oblasti města Kolína Komise zdravotní a sociální na rok 2022

I. Rada města schvaluje
Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v oblasti sociální města Kolína Komise
zdravotní a sociální na rok 2022 ve znění přílohy č. 1 a vzor žádosti o tuto dotaci ve znění přílohy č. 2.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Mgr. Zdence Duškové
1.1. zajistit zveřejnění schválené programové dotace pro rok 2022 na úřední desce města Kolína
Termín: 06.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5627/140/RM/2022 Zhodnocení nákladů personálních v rámci organizační složky Městské jesle

I. Rada města schvaluje
navýšení personálního fondu organizační složky Městské jesle, sídlící na adrese: Štítného 975, Kolín V.,
280 00 na rok 2022 o 180 tis. Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5628/140/RM/2022 Zhodnocení nákladů personálních v rámci organizační složky Městské jesle

I. Rada města schvaluje
protinávrh na navýšení platu vedoucí organizační složky Městské jesle, sídlící na adrese: Štítného 975,
Kolín V., 280 00 v rámci osobního ohodnocení o 1.000 Kč/měsíčně a to od 1. 5. 2022.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Mgr. Zdence Duškové
1.1. vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit předání informace pracovnicím personální
agendy a zajištění navýšení mzdových prostředků organizační složky Městské jesle v rozpočtu.
Termín: 31.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5629/140/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. 8 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
2. č. 35 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
3. č. 34 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
4. č. 17 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
5. č. 53 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
6. č. 10 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
7. č. 35 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení;
II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvu
Termín: 30.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5630/140/RM/2022 Návrh na opětovné uzavření nájemních smluv na dočasně uvolněné byty

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt
1. č. 8 domě č. p. 1013, V Kasárnách, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 2 let;
2. č. 31 domě č. p. 1014, V Kasárnách, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 2 let;
3. č. 24 domě č. p. 1015, V Kasárnách, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
na dobu určitou 2 let;
4. č. 7 domě č. p. 1032, Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
na dobu určitou 2 let;
5. č. 19 domě č. p. 1034, Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 2 let;
6. č. 59 domě č. p. 1034, Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 2 let;
7. č. 23 domě č. p. 1033, Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
na dobu určitou 2 let;
8. č. 63 domě č. p. 1037, Hrnčířská, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
na dobu určitou 2 let;

II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. připravit k podpisu nájemní smlouvy
Termín: 30.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5631/140/RM/2022 Návrh na zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na služby s
názvem "Zpracování projektové dokumentace - parkovací dům v Kolíně"

I. Rada města ruší
zadávací řízení zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Zpracování projektové dokumentace parkovací dům v Kolíně" z důvodu výše nabídkové ceny, která se pohybuje v režimu zákona o zadávání
veřejných
rozsahu

zakázek.
byl

Návrh

schválen

v

na

oslovení

Radě

uchazečů

města

pro

Kolína

dne

zhotovení

veřejné

04.04.2022

zakázky

pod

č.

malého

usnesením

5461/137/RM/2022/Veřejný.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5632/140/RM/2022 Návrh na zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na služby s
názvem "Zpracování projektové dokumentace - parkovací dům v Kolíně"

I. Rada města ruší
jmenování členů a náhradníků hodnotící komise pro hodnocení kritéria portfolia uchazeče vedené pod č.
usnesení 5462/137/RM/2022/Veřejný.
II. Rada města ukládá
1. Radce Váňové
1.1. zajistit zveřejnění

o zrušení zadávacího řízení prostřednictvím profilu zadavatele na

internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky https://zakazky.mukolin.cz/ dle
odstavce I tohoto usnesení
Termín: 20.05.2022
1.2. zajistit informování členů a náhradníků hodnotící komise, že se veřejná zakázka ruší
Termín: 20.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5633/140/RM/2022 Návrh na schválení dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku a odstoupení
od smlouvy v rámci akce s názvem "Cyklostezka Havlíčkova včetně propojení s autobusovým
nádražím"

I. Rada města schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 1508/2017 mezi městem Kolín a společností Povodí
Labe, statní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové-Slezské Předměstí na akci s názvem
"Cyklostezka Havlíčkova včetně propojení s autobusovým nádražím", která je nedílnou součástí tohoto
usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5634/140/RM/2022 Návrh na schválení dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku a odstoupení
od smlouvy v rámci akce s názvem "Cyklostezka Havlíčkova včetně propojení s autobusovým
nádražím"

I. Rada města schvaluje
odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1509/2017 mezi městem Kolín
a společností Povodí Labe, statní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové-Slezské
Předměstí na akci s názvem "Cyklostezka Havlíčkova včetně propojení s autobusovým nádražím", která
je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Radce Váňové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření dohody o ukončení smlouvy
o nájmu pozemku za město Kolín
Termín: 31.05.2022
1.2. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit odstoupení od smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene za město Kolín
Termín: 31.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5635/140/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Masarykova 891, Kolín II - pavilon
1"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce
elektrorozvodů v MŠ Masarykova 891, Kolín II - pavilon 1" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to:
Stavrecon Pardubice s.r.o., Milheimova 2689, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí, IČ 05925801,
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5636/140/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Masarykova 891, Kolín II - pavilon

1"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 514/2022, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem
společností Stavrecon Pardubice s.r.o., Milheimova 2689, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí, IČ
05925801, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce
elektrorozvodů v MŠ Masarykova 891, Kolín II - pavilon 1", 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: 27.05.2022
1.2. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem
Termín: 27.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5637/140/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění v pavilonech C a D v MŠ
Jeronýmova 772, Kolín IV""

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce
rozvodů ústředního vytápění v pavilonech C a D v MŠ Jeronýmova 772, Kolín IV" podle ustanovení § 27 a
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to:
PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín II, IČ 25779656.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5638/140/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění v pavilonech C a D v MŠ
Jeronýmova 772, Kolín IV""

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 510/2022, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem
společností PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín II, IČ 25779656, na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění v pavilonech C
a D v MŠ Jeronýmova 772, Kolín IV", 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: 27.05.2022
1.2. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem
Termín: 27.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5639/140/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Předláždění nádvoří u MŠ Kmochova, Kolín"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Předláždění nádvoří u
MŠ Kmochova, Kolín" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, a to:
PKbau s.r.o.,
Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou,
IČ 08757127
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5640/140/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Předláždění nádvoří u MŠ Kmochova, Kolín"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 509/2022, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem
společností PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ 08757127, na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Předláždění nádvoří u MŠ Kmochova, Kolín", která
je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Ivetě Luťhové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, uveřejnit rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele, včetně oznámení o tomto výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení na
profilu

zadavatele

na

internetových

zakázky https://zakazky.mukolin.cz/

stránkách

města

Kolína

v

sekci

veřejné

Termín: 31.05.2022
1.2. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem
Termín: 31.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5641/140/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu
"Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ul. Zborovská - kanalizace, komunikace,
veřejné osvětlení - II. výzva"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ul. Zborovská - kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení - II. výzva" 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:
REINVEST, spol. s r.o., K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČ 65410840
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5642/140/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu
"Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ul. Zborovská - kanalizace, komunikace,
veřejné osvětlení - II. výzva"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 475/2022, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem
společností REINVEST, spol. s r.o., K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČ 65410840 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ul.
Zborovská - kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení - II. výzva", která je nedílnou součástí tohoto
usnesení
II. Rada města ukládá
1. Janě Ontlové
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: 31.05.2022
1.2. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem
Termín: 31.05.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5643/140/RM/2022 Návrh na výkup id. 1/2 pozemku parc. č. st. 7482, v kat. území a obci Kolín z
vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví města Kolína

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
výkup id. 1/2 pozemku parc. č. st. 7482 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 v kat. území Kolín,
za kupní cenu 1.895 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 35.058 Kč, od ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ , do vlastnictví města Kolína
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5644/140/RM/2022 Návrh na výkup id. 1/2 pozemku parc. č. st. 7482, v kat. území a obci Kolín z
vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví města Kolína

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
uzavřít kupní smlouvu na výkup id. 1/2 pozemku parc. st. 7482 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
37 m2 v kat. území a obci Kolín, mezi městem Kolín a spoluvlastníkem id. 1/2 ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Janě Mádrové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, předložit návrh ke schválení Zastupitelstvu
města Kolína dle bodů I a II
Termín: 23.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5645/140/RM/2022 Návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 3474/1 v kat. území Kolín z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kolína

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 3474/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
338 m2, v katastrálním území Kolín z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město, IČ 69797111, do vlastnictví města
Kolína
II. Rada města ukládá
1. Jiřině Morcové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, předložit návrh dle bodu I tohoto usnesení ke

schválení Zastupitelstvu města Kolína
Termín: 23.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5646/140/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, CETIN a.s., Ovčáry - STROM
Praha

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby kabelového
vedení na pozemku parc. č. 637/34 v kat. území Ovčáry u Kolína a obci Ovčáry ve vlastnictví
města Kolína pod názvem stavby "1101/21 Ovčáry 302, STROM Praha_OK" 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 2.000 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 Šafránkové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy za město
Kolín
Termín: 27.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5647/140/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, Kanalizace Kolín - Zibohlavy
parc. č. 121/10, 121/11

I. Rada města schvaluje
uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti" vedení kanalizačního řadu na
pozemku parc. č. 121/10 a vedení kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 121/10 a 121/11 v
katastrálním území Zibohlavy a obci Kolín, kde oprávněným bude město Kolín a povinným bude vlastník
parcel č. 121/10 a 121/11 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Úhrada za zřízení
věcného břemene se sjednává ve výši 2.300 Kč + DPH
II. Rada města ukládá
1. Janě Krügerové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy za město
Kolín
Termín: 30.07.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5648/140/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, Kanalizace Kolín - Zibohlavy p.
č. 256/9, 256/10

I. Rada města schvaluje
uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti" vedení kanalizačního řadu na
pozemcích parc. č. 256/9 a 256/10 v katastrálním území a obci Radovesnice I, kde oprávněným bude
město Kolín a povinným bude vlastník parcel č. 256/9 a 256/10 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░ Úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 6.600 Kč + DPH
II. Rada města ukládá
1. Janě Krügerové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy za město
Kolín
Termín: 30.07.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5649/140/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti "Vodovodní přípojka parc. č.
2435/3, ul. A. M. Jelínka, Kolín"

I. Rada města schvaluje
zřízení

věcného

břemene-služebnosti

odpovídající

právu

umístění,

provozování

a

údržby

vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 2980/1 v kat. území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví města
Kolína pod názvem stavby "Vodovodní přípojka parc. č. 2435/3, ul. A. M. Jelínka, 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 potrubí 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: 19.07.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5650/140/RM/2022 Návrh na schválení žaloby na určení vlastnického práva ve sporu se spolkem
AFK Kolín, z.s.

I. Rada města schvaluje
žalobu na určení vlastnického práva k pozemkům parc. č. st. 2696, parc. č. 346/2, parc. č. 3102/2 a
parc. č. 3102/3, vše v katastrálním území Kolín a obci Kolín, zapsaných na LV č. 6536 Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, t.č. ve vlastnictví spolku AFK Kolín, z.s., IČO:
14800217, se sídlem Grégrova 402, Kolín III, 280 02 Kolín, která je přílohou tohoto usnesení;
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5651/140/RM/2022 Návrh na schválení žaloby na určení vlastnického práva ve sporu se spolkem
AFK Kolín, z.s.

I. Rada města pověřuje
Mgr. Michaela Kašpara, starostu města, zmocnit k podání žaloby dle předchozího bodu a zastupování
města v řízení před soudem v této věci JUDr. Jiřího Bureše, advokáta zapsaného pod ev. č. ČAK 14940,
vykonávajícím advokacii jako společník Blažek a Bureš, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Na Březince
1232/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, s tím, že k podání žaloby dojde nejpozději do 20.5.2022.
II. Rada města ukládá
1. Janu Kokešovi
1.1. vedoucímu Odboru správy městského majetku, zajistit podání žaloby
Termín: 31.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5652/140/RM/2022 Návrh na schválení hospodaření města Kolína v roce 2021 a na schválení
Závěrečného účtu města Kolína za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města Kolína za rok 2021

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
na základě § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., a dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb.
schválit
celoroční hospodaření města Kolína za rok 2021 a Závěrečný účet města Kolína za rok 2021, včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kolína za rok 2021 provedené firmou Atlas Audit,
s.r.o. dne 12.04. 2022, bez výhrad

II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. připravit podklady pro jednání Zastupitelstva města dne 23. 5. 2022
Termín: 12.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5653/140/RM/2022 Návrh na schválení doporučení ZM schválit účetní závěrku města Kolína k 31.
12. 2021

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
na základě § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.
schválit
účetní závěrku města Kolína sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021

II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. připravit podklady pro jednání Zastupitelstva města dne 23. 05. 2022
Termín: 12.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5654/140/RM/2022 Návrh na schválení způsobu provedení kontroly hospodaření města za rok 2022

I. Rada města schvaluje
provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2022 auditorskou společností
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. informovat o rozhodnutí RM Krajský úřad Středočeského kraje
Termín: 23.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5655/140/RM/2022 Návrh na schválení Dodatku č. 58 k pojistné smlouvě č. 8602629586

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 58 k pojistné smlouvě č. 8602629586 s pojišťovací společností Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem: Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká
republika, IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B
1897. Dodatek č. 58 ke smlouvě je uveden v příloze č. 1.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 58 k předmětné smlouvě
Termín: 06.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5656/140/RM/2022 Návrh na schválení rámcové kupní smlouvy

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 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 uzavřít rámcovou kupní smlouvu se společností BAPA s.r.o., IČO: 25996924, DIČ:
CZ 25996924, se sídlem Živnostenská 858, 561 51 Letohrad (dále jen "Bapa"), která je přílohou tohoto
usnesení.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5657/140/RM/2022 Návrh na schválení rámcové kupní smlouvy

I. Rada města souhlasí
s uzavřením rámcové kupní smlouvy se společností BAPA s.r.o., IČO: 25996924, DIČ: CZ 25996924, se
sídlem Živnostenská 858, 561 51 Letohrad, která je přílohou tohoto usnesení.
Předmětem uvedené smlouvy je rámcová úprava práv a povinností smluvních stran při nákupu zboží
(zejm. obědů) určených především pro volnočasová (adaptační) centra dětí z Ukrajiny na území města
Kolín.
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5658/140/RM/2022 Návrh na schválení rámcové kupní smlouvy

I. Rada města pověřuje
Mgr. Michaela Kašpara, starostu města, zajištěním podpisu rámcové kupní smlouvy.

II. Rada města ukládá
1. Andree Vincourové
1.1. zajistit podpis smlouvy
Termín: 06.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5659/140/RM/2022 Návrh na schválení změny směrnice č. 36/2021 o ochraně osob, které oznamují
porušení práva Unie

I. Rada města schvaluje
změnu směrnice č. 36/2021 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, která je nedílnou
součástí usnesení, s účinností od 3.5.2022.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Ing. Šárce Jelínkové
1.1. zpracovat změny a připravit Směrnici k podpisu.
Termín: 04.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Michael Kašpar

Mgr. Iveta Mikšíková

starosta

I. místostarostka

