P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 141. schůze Rady města Kolína
konaná dne 09.05.2022

5660/141/RM/2022 Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína

I. Rada města schvaluje
předložený program 141. schůze Rady města Kolína v následujícím znění:
č.
1.

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

2.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Michaela Holovská
Schválil: Mgr. Iveta Mikšíková
Návrh na pojmenování ulic na pozemcích p. č. 2071/2 a p. č. 2071/3 k. ú. Kolín (lokalita Za
jízdárnou), Kolín III

3.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Gabriela Malá, MBA
Schválil: Ing. Gabriela Malá, MBA
Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech při finančních
výdajích z rozpočtu města, na rozvoj mobilní aplikace města Kolín v mobilu

4.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Gabriela Malá, MBA
Schválil: Ing. Gabriela Malá, MBA
Návrh na schválení záměru prodat osobní vozidlo z majetku města

5.

Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Mgr. Monika Pohůnková
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová
Návrh na schválení prodeje osobních vozidel z majetku města

6.

Předkládá: PhDr. Dagmar Soukupová
Zpracoval: Mgr. Monika Pohůnková
Schválil: PhDr. Dagmar Soukupová

7.

Návrh na bezúplatný převod částí pozemků v ulici Benešova a Starokolínská v k.ú. a obci Kolín
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková

Zpracoval: Klára Vokřálová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům bytových jednotek v
rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech bytových domů
8.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na výkup pozemků a návrh na schválení účasti města Kolína na elektronické dražbě
pozemků parc. č. 358/67 a 359/20 v k. ú. Kolín

9.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jitka Vacková
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na povolení prodloužení doby hudební produkce na akci "Zábava s Benefitem" na hřišti v
Kolíně-Sendražicích

10. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Jitka Hermová
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na povolení prodloužení doby hudební produkce na akci "Svatba" na hřišti v KolíněSendražicích
11. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Jitka Hermová
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí dotace pro Spolek Kolínská 14 na akci "11. MFB 2022 a MarathOn LABE"
12.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na schválení úpravy programové dotace a navýšení alokované částky "Program na
podporu sportovní činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů v územním obvodu města

13.

Kolína pro rok 2022"
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na vydání změny č. 5 územního plánu Kolín

14.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jaromír Skála
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
"Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Prokopa Velikého, Kolín - II. výzva"

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 "Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického - SO-02 MŠ Chelčického

1299"
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 elektrorozvodů v MŠ Jeronýmova 772, Kolín IV - pavilon C"
17.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Radka Váňová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na restaurátorské práce s
názvem "Restaurování a obnova Mariánského (morového) sloupu na Karlově náměstí v Kolíně"

18. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Václav Horák
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na prodloužení nájemních smluv se zaměstnanci TMMCZ
19.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Radka Rosická
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 1
096,20 m2 v č. p. 161, Pražská, Kolín I

20. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání budovy č. p. 179, ul.
Kutnohorská, Kolín IV, postaveném na pozemku parc. č. st. 1066 a pozemku č. p. 1881/1
21. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání - budovy č. p. 162, ul.
Žižkova, Kolín III, o celkové výměře 4.785,23 m2, postavené na pozemku parc. č. st. 1323
22. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke SoD "Realizace areálu Gymnázia Kolín - obnova parteru - 2.
etapa"
23. Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Ing. Milana Podnecká
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 597/2021 na akci "Obřadní síň ústředního
hřbitova Kolín - stavební úpravy interiéru a exteriéru"
24. Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Bc. Klára Rakušanová
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková

25. Návrh na schválení zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem
"Nakládání s odpady v Kolíně"
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Ing. Milana Podnecká
Schválil: Mgr. Michael Kašpar
Návrh na schválení vybraného dodavatele a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na
veřejnou zakázku na stavební práce v podlimitním režimu s názvem "Úpravy veřejného parteru a
26.

zahrady objektů Husova 69 a 110-113 Kolín - opakovaná"
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Bc. Klára Rakušanová
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková
Návrh na schválení vybraného dodavatele a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na
veřejnou zakázku na stavební práce v podlimitním režimu s názvem "Stavební úpravy v objektu

27.

jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického - SO-01"
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Bc. Klára Rakušanová
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková
Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem na veřejnou zakázku na služby v nadlimitním režimu s názvem "Zajištění úklidu

28.

společných prostor bytových domů v majetku města Kolín"
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Bc. Klára Rakušanová
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková
Návrh na poskytnutí závazného finančního podílu města Kolína v roce 2022

29.

Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Ing. Milana Podnecká
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková
Návrh na poskytnutí závazného finančního podílu města Kolína v roce 2022

30.

Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Ing. Milana Podnecká
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková
Návrh na poskytnutí závazného finančního podílu města Kolína v roce 2022

31.

Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Ing. Milana Podnecká
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková
Návrh na schválení doporučení Zastupitelstvu města Kolína schválit III. rozpočtové opatření
rozpočtu města Kolína na rok 2022

32. Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
33.

Závěr
Předkládá: Předsedající

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5661/141/RM/2022 Návrh na pojmenování ulic na pozemcích p. č. 2071/2 a p. č. 2071/3 k. ú. Kolín
(lokalita Za jízdárnou), Kolín III

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
pojmenovat ulice na pozemcích p.č. 2071/2 a p.č. 2071/3 k.ú. Kolín (lokalita Za Jízdárnou), Kolín
III takto:
p. č. 2071/2 k. ú Kolín Zásmucká
p. č. 2071/3 k. ú Kolín Janovická

II. Rada města ukládá
1. Ing. Gabriele Malé, MBA
1.1. připravit návrh na schválení do nejbližšího jednání Zastupitelstva města Kolína
Termín: 11.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5662/141/RM/2022 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech
při finančních výdajích z rozpočtu města, na rozvoj mobilní aplikace města Kolín v mobilu

I. Rada města schvaluje
udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu
města, pro zadání zakázky na rozvoj mobilní aplikace města Kolín v mobilu společnosti ETERNAL, s.r.o.,
IČ: 27565599, se sídlem Praha 5, nám. 14 října 1307/2, PSČ: 150 00, s finančním plněním podle článku
10 odst. 3 směrnice.

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5663/141/RM/2022 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech
při finančních výdajích z rozpočtu města, na rozvoj mobilní aplikace města Kolín v mobilu

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem ETERNAL, s.r.o., IČ: 27565599, se sídlem Praha 5, nám. 14 října
1307/2, PSČ: 150 00 na aktualizaci a pořízení nových modulů (funkcí), která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Gabriele Malé, MBA

1.1. zajistit danou smlouvu k podpisu
Termín: 15.05.2020
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5664/141/RM/2022 Návrh na schválení záměru prodat osobní vozidlo z majetku města

I. Rada města schvaluje
záměr prodat z majetku města Kolín formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle ustanovení §
1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, osobní motorové
vozidlo ŠKODA SUPERB sedan, r.z. 2 SK 7376, uvedeno do provozu v listopadu 2013

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Monice Pohůnkové
1.1. zveřejnit oznámení o vyhlášení veřejné soutěže na úřední desce a dalšími vhodnými způsoby
Termín: 20.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5665/141/RM/2022 Návrh na schválení prodeje osobních vozidel z majetku města

I. Rada města schvaluje
prodej osobních vozidel z majetku města:
RENAULT

KANGOO,

r.z.

8S43536,

uvedeno

do

provozu

V/2008,

1461

cm2,

VIN

VF1KCTEEF39864843 za kupní cenu 5.000,. Kč společnosti Oliton stavební, s.r.o., IČO 26488949,
se sídlem Končice 38, Žíželice
RENAULT

KANGOO,

r.z.

8S43637,

uvedeno

do

provozu

V/2008,

1461

cm2,

VIN

VF1KCTEEF39864844 za kupní cenu 5.000,-Kč panu Ludvíku Čurejovi, bytem Kolín, Havlíčkova
357
LADA M2121 4X4 KOMBI , r.z. 2SK7316, uvedeno do provozu I/2014, 1690 cm2, VIN
XTA212140E2153148 za kupní cenu 15.000,- Kč panu Lukáši Paroulkovi, bytem velký Osek,
Revoluční 813
na základě kupních smluv, které tvoří nedílnou součást tohoto návrhu
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Monice Pohůnkové
1.1. zajistit uzavření kupních smluv dle bodu I. tohoto usnesení a převod vozidel z majetku města
Termín: 31.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5666/141/RM/2022 Návrh na bezúplatný převod částí pozemků v ulici Benešova a Starokolínská v
k.ú. a obci Kolín

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 2984/1, 2626, 2624/45, 2508/8, 2974/2, 2647/13,
2624/37 a 2515/10, dle dosud nezapsaných geometrických plánů č. 4302-11/2006, 4263-11/2006, 430311/2006, 4468-11/2006, 4306-11/2006 a 4301-11/2006, nově označené jako pozemky parc. č. 2984/1,
2626/1, 2624/45, 2508/9, 2974/2, 2647/34, 2515/170 o celkové výměře 9 228 m2 v kat. území Kolín v
ulici Benešova, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvkové organizace, IČ 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5667/141/RM/2022 Návrh na bezúplatný převod částí pozemků v ulici Benešova a Starokolínská v
k.ú. a obci Kolín

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2807/4, dle dosud nezapsaného GP č. 6263-56/2016,
se sníženou výměrou 3 820 m2 a dále pozemek parc. č. 2807/5 o výměře 10 m2 v kat. území Kolín v ulici
Starokolínská, z vlastnictví Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace,
IČ 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, do vlastnictví města Kolína
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5668/141/RM/2022 Návrh na bezúplatný převod částí pozemků v ulici Benešova a Starokolínská v
k.ú. a obci Kolín

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 2807/7, 1619/16 a 1619/30, dle dosud nezapsaného
GP č. 6263-56/2016, nově označené jako pozemky parc. č. 2807/13 o výměře 182 m2, parc. č. 1619/52
o výměře 388 m2 a parc. č. 1619/30 se sníženou výměrou 1 945 m2 v kat. území Kolín v ulici
Starokolínská, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace, IČ 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
II. Rada města ukládá
1. Kláře Vokřálové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit předložení návrhu Zastupitelstvu města
Kolína
Termín: 23.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5669/141/RM/2022 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým
domem vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.895 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020.
parc. č. st. 6488/1 o výměře 518 m2, podíl o velikosti 7217/420359, v ulici Želivského 804,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , narozené ░░░░ ░░ , bydlištěm ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 16.853 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5670/141/RM/2022 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým
domem vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.895 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020.
parc. č. st. 4782 o výměře 357 m2, podíl o velikosti 7098/113568, v ulici Prokopa Velikého 364,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░ ░░░░ ░░░░ , narozené ░░░░ ░░ , bydlištěm ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ , za 42.283 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5671/141/RM/2022 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým
domem vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.895 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020.
parc. č. st. 6245 o výměře 524 m2, podíl o velikosti 4448/428333, v ulici Podskalská 1357,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ ░░░░ ░░░ , narozené ░░░░ ░░ , bydlištěm ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ za 10.312 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5672/141/RM/2022 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým
domem vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek a
jednotek garáží na společných částech bytového domu za cenu 1.895 Kč/m2 v souladu s podmínkami
usnesení Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020.
parc. č. st. 4803 o výměře 335 m2, podíl o velikosti 79720/837400, v ulici Na Magistrále 732,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░ a jednotky garáže ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , narozené
░░░░ ░░ , bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za 60.435 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5673/141/RM/2022 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým
domem vlastníkům bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.895 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020
parc. č. st. 6244 o výměře 526 m2, podíl o velikosti 7219/427209, v ulici Za Baštou 1358,
vlastníkům bytové jednotky č. ░░░░ manželům ░░░░ ░░░░ ░░░ , narozenému ░░░░ ░░ , a
░░░░ ░░░░ ░ , narozené ░░░░ ░░ , oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 16.884
Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5674/141/RM/2022 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým
domem vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na

společných částech bytového domu za cenu 1.895 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020.
parc. č. st. 5717 o výměře 502 m2, podíl o velikosti 6612/259220, v ulici Kremličkova 964,
vlastníkovi bytové jednotky č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , narozenému ░░░░ ░░ , bydlištěm
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za 24.265 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5675/141/RM/2022 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým
domem vlastníkům bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.895 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020
parc. č. st. 6487/1 o výměře 520 m2, podíl o velikosti 4435/417133, v ulici Želivského 806,
vlastníkům bytové jednotky č. ░░░░ manželům ░░░░ ░░░░ ░░░ , narozenému ░░░░ ░░ , a
░░░░ ░░░░ ░░ , narozené ░░░░ ░░ oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 10.477
Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5676/141/RM/2022 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům
bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým
domem vlastníkovi bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.895 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020.
parc. č. st. 4818/2 o výměře 164 m2, podíl o velikosti 6123/438021, parc. č. st. 4819 o výměře
209 m2, podíl o velikosti 6123/438021, v ulici Na Magistrále 796, vlastníkovi bytové jednotky č.
░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ narozenému ░░░░ ░░ , bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ , za 9.881 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5677/141/RM/2022 Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům

bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům bytových jednotek na společných částech
bytových domů

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit prodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým
domem vlastníkům bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na
společných částech bytového domu za cenu 1.895 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení
Zastupitelstva města Kolína č. 720/2020 ze dne 22.06.2020
parc. č. st. 6487/1 o výměře 520 m2, podíl o velikosti 4435/417133, v ulici Želivského 806,
vlastníkům bytové jednotky č. ░░░░ manželům ░░░░ ░░░░ ░░░ narozenému ░░░░ ░░ , a
░░░░ ░░░░ ░ , narozené ░░░░ ░░ , oba bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za 10.477
Kč
II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi
1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, zajistit předložení návrhů dle bodů I až IX ke
schválení Zastupitelstvu města Kolína
Termín: 23.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5678/141/RM/2022 Návrh na výkup pozemků a návrh na schválení účasti města Kolína na
elektronické dražbě pozemků parc. č. 358/67 a 359/20 v k. ú. Kolín

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit účast města Kolína na elektronické dražbě pozemků parc. č. 358/67 o výměře 1923 m2 lesní
pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa v katastrálním území Kolín a parc. č. 359/20 o výměře
1829 m2 lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa v katastrálním území Kolín, jejichž společná
vyvolávací cena je 93.000 Kč s vratnou dražební jistotou v hodnotě 40.000 Kč. Maximální výkupní cenu
za uvedené pozemky, za kterou město Kolín předmět dražby získá do svého vlastnictví, schvaluje
do výše uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5679/141/RM/2022 Návrh na výkup pozemků a návrh na schválení účasti města Kolína na
elektronické dražbě pozemků parc. č. 358/67 a 359/20 v k. ú. Kolín

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
pověřit účastí za město Kolín a zastupováním města Kolína vedoucího Odboru správy městského majetku
Ing. Jana Kokeše na elektronické dražbě uvedené v bodě I tohoto návrhu
II. Rada města ukládá

1. Jitce Vackové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, předložit návrh ke schválení Zastupitelstvu
města Kolína
Termín: 23.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5680/141/RM/2022 Návrh na povolení prodloužení doby hudební produkce na akci "Zábava s
Benefitem" na hřišti v Kolíně-Sendražicích

I. Rada města schvaluje
prodloužení doby hudební produkce pro ░░░░ ░░░ , rok narození ░░░ bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , na akci "Zábava s Benefitem" na hřišti v Kolíně-Sendražicích od 22 h dne
02.07.2022 do 2 hod. dne 03.07.2022.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Jitce Hermové
1.1. informovat žadatele o udělení výjimky.
Termín: 30.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5681/141/RM/2022 Návrh na povolení prodloužení doby hudební produkce na akci "Svatba" na
hřišti v Kolíně-Sendražicích

I. Rada města schvaluje
prodloužení doby hudební produkce pro ░░░░ ░░░ , rok narození ░░░ bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , na akci "Svatba" na hřišti v Kolíně-Sendražicích od 22 h dne 09.07.2022 do
2 hod. dne 10.07.2022.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Jitce Hermové
1.1. informovat žadatele o udělení výjimky.
Termín: 30.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5682/141/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace pro Spolek Kolínská 14 na akci "11. MFB 2022 a
MarathOn LABE"

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
protinávrh na schválení dotace pro Spolek Kolínská 14 ( IČ: 22897607, se sídlem Ćáslavská 1997/3,
130 00 Praha 3) na "11. MFB 2022 a MarathOn LABE" ve výši 40 000 Kč.

II. Rada města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. Odboru školství, kultury a sportu připravit podklady pro zasedání Zastupitelstva města, které se
koná dne 23.05.2022.
Termín: 11.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5683/141/RM/2022 Návrh na schválení úpravy programové dotace a navýšení alokované částky
"Program na podporu sportovní činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů v územním
obvodu města Kolína pro rok 2022"

I. Rada města schvaluje
programovou dotaci " Program na podporu sportovní činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů
v územním obvodu města Kolína pro rok 2022 - "aktuální program".
II. Rada města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. zajistit zveřejnění schválené programové dotace pro rok 2022 na úřední desce města Kolína.
Termín: 01.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5684/141/RM/2022 Návrh na vydání změny č. 5 územního plánu Kolín

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
vydat změnu č. 5 územního plánu Kolín po ověření, že není v rozporu s Politikou územního rozvoje ve
znění Aktualizace č. 4, s Úplným zněním zásad územního rozvoje Středočeského kraje po 2. aktualizaci a
se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Středočeského kraje
Vydání změny č. 5 územního plánu formou opatření obecné povahy je nedílnou součástí usnesení
II. Rada města ukládá
1. Jaromíru Skálovi
1.1. předložit návrh na vydání změny č. 5 územního plánu na zasedání Zastupitelstva města Kolína
Termín: 23.05.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5685/141/RM/2022 Návrh na zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na stavební
práce s názvem "Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Prokopa Velikého, Kolín - II. výzva"

I. Rada města ruší
zadávací řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce kanalizační stoky ul.
Prokopa Velikého, Kolín - II. výzva" z důvodu výše nabídkové ceny, která se pohybuje v režimu zákona o
zadávání veřejných zakázek. Návrh na oslovení uchazečů pro zhotovení veřejné zakázky malého
rozsahu

byl

schválen

v

Radě

města

Kolína

dne

11.04.2022

pod

č.

usnesením

5513/138/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
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5686/141/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického - SO-02
MŠ Chelčického 1299"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Stavební úpravy v
objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického - SO-02 MŠ Chelčického 1299" 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 2, IČ 25779656
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5687/141/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického - SO-02
MŠ Chelčického 1299"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 537/2022, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem
společností PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2, IČ 25779656, na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce s názvem "Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ
Chelčického - SO-02 MŠ Chelčického 1299", 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: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5688/141/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Jeronýmova 772, Kolín IV - pavilon
C"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce
elektrorozvodů v MŠ Jeronýmova 772, Kolín IV - pavilon C" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to:
ELMON spol. s r.o., třída Masarykova 277, 550 01 Broumov, IČ 47452161
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5689/141/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Jeronýmova 772, Kolín IV - pavilon
C"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 516/2022, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem
společností ELMON spol. s r.o., třída Masarykova 277, 550 01 Broumov, IČ 47452161, na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Jeronýmova
772, Kolín IV - pavilon C", 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: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5690/141/RM/2022 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
restaurátorské práce s názvem "Restaurování a obnova Mariánského (morového) sloupu na
Karlově náměstí v Kolíně"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Restaurování a obnova
Mariánského (morového) sloupu na Karlově náměstí v Kolíně" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zadávací podmínky
včetně návrhu smlouvy o dílo
1. Jensovsky, s.r.o.,
Kolínská 1959/14, 130 00 Praha 3 - Vinohrady,
IČ 04124863
2. Zdeněk Šmahel, DiS.,
Vaňkova 1336, 537 01 Chrudim - Chrudim IV,
IČ 65704771
3. Pavel Kytka,
V Předpolí 289/13, 100 00 Praha,
IČ 02814200
4. BcA. Jaroslav Vrbata,
Generála Svobody 622, 533 51 Pardubice,
IČ 70165181
5. MgA. Miroslav Žán,
Bratronice 28, 273 63 Bratronice,
IČ 03189325
6. Petr Dufek,
Sluneční 942, 293 01 Mladá Boleslav,
IČ 48680729

II. Rada města ukládá
1. Václavu Horákovi
1.1. referentovi Odboru investic a územního plánování, zajistit oslovení firem a zveřejnění zadávací

dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím profilu zadavatele na
internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 31.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5691/141/RM/2022 Návrh na prodloužení nájemních smluv se zaměstnanci TMMCZ

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt:
1. č. 19 v domě č. p. 1011, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.07.2023
2. č. 21 v domě č. p. 1011, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.07.2023
3. č. 17 v domě č. p. 1012, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.07.2023
4. č. 14 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.07.2023
5. č. 21 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.07.2023
6. č. 9 v domě č. p. 1015, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.07.2023
7. č. 1 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.07.2023
8. č. 30 v domě č. p. 1021, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.07.2023
9. č. 41 v domě č. p. 1023, ul. V Kasárnách, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.07.2023
10. č. 1 v domě č. p. 1027, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.07.2023
11. č. 9 v domě č. p. 1029, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.07.2023
12. 10 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.07.2023
13. 21 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.07.2023
14. č. 29 v domě č. p. 1032, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.07.2023
15. č. 5 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░ do 31.07.2023
16. č. 74 v domě č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.07.2023
17. č. 16 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.07.2023
18. č. 43 v domě č. p. 1033, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31.07.2023
19. č. 35 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░ do 31.07.2023
20. č. 56 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.07.2023
21. č. 84 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.07.2023
22. č. 73 v domě č. p. 1036, ul. Hrnčířská, Kolín II, se ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.07.2023
23. č. 1 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.07.2023
24. č. 4 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░ do 31.07.2023
25. č. 16 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ do 31.07.2023
26. č. 45 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.07.2023
27. č. 54 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░ do 31.07.2023
28. č. 89 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.07.2023
29. č. 97 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.07.2023
30. č. 111 v domě č. p. 1037, ul. Hrnčířská, Kolín II, s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31.07.2023
II. Rada města ukládá
1. Radce Rosické
1.1. zajistit podpis dodatků k nájemním smlouvám

Termín: 31.07.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5692/141/RM/2022 Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání o
celkové výměře 1 096,20 m2 v č. p. 161, Pražská, Kolín I

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 1 096,20
m2 nacházejících se v areálu Zámecká, č. p. 161 v ul. Pražská, 280 50 Kolín I, na pozemku parc. č. st.
184/4, dle přílohy č.1 k záměru, která bude nedílnou součástí nájemní smlouvy, vše zapsané v katastru
nemovitostí na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Kolín u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální
pracoviště Kolín, konkrétnímu nájemci Domu dětí a mládeže, Kolín, Pražská, příspěvkové organizaci
zřízené Středočeským krajem, IČ: 48664928 se sídlem Pražská 161, 280 50 Kolín I., za účelem
provozování činnosti, k níž byla organizace nájemce zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění - středisko
volného času - dům dětí a mládeže, případně zřizovatelem povolených doplňkových činností, za roční
nájemné ve výši 274.050 Kč/rok bez úhrad za služby spojené s užíváním prostoru sloužícího k podnikání
na dobu neurčitou s účinností od 01.07.2022 s šestiměsíční výpovědní lhůtou.
II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. uveřejnit záměr na úřední desce MěÚ Kolín
Termín: 31.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5693/141/RM/2022 Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání budovy
č. p. 179, ul. Kutnohorská, Kolín IV, postaveném na pozemku parc. č. st. 1066 a pozemku č. p.
1881/1

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání:
budovy č. p. 179 v ul. Kutnohorská, Kolín IV. (o celkové výměře 2.868,23 m2), postaveném na
pozemku parc. č. st. 1066
pozemku č. p. 1881/1 o výměře 1893 m2, ostatní plocha,
vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Kolín u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín, konkrétnímu nájemci Základní škole, Mateřské škole a
Praktické škole Kolín, příspěvkové organizaci zřízené Středočeským krajem, IČ: 70831378, se sídlem
Kutnohorská 179, 280 00 Kolín IV., za účelem provozování MŠ, ZŠ a praktické školy a SPC za roční
nájemné ve výši 717.058 Kč/rok bez úhrad za služby spojené s užíváním prostoru sloužícího k podnikání
na dobu neurčitou s účinností od 01.07.2022 s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. uveřejnit záměr na úřední desce MěÚ Kolín
Termín: 31.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5694/141/RM/2022 Návrh na vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání budovy č. p. 162, ul. Žižkova, Kolín III, o celkové výměře 4.785,23 m2, postavené na pozemku
parc. č. st. 1323

I. Rada města souhlasí
s uveřejněním záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání - budovy č. p. 162, v ul. Žižkova,
Kolín III, (o celkové výměře 4.785,23 m2), postavené na pozemku parc. č. st. 1323, zapsané v katastru
nemovitostí na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Kolín u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální
pracoviště Kolín, konkrétnímu nájemci Gymnáziu Kolín, IČ: 48665819 se sídlem Žižkova 162, 280 02
Kolín III, příspěvkové organizaci zřízené Středočeským krajem za účelem provozování gymnázia za roční
nájemné ve výši 1.196.307,50 Kč/rok

bez úhrad za

služby spojené s užíváním prostoru sloužícího

k podnikání na dobu neurčitou s účinností od 01.07.2022 s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

II. Rada města ukládá
1. Evě Jiroutové
1.1. uveřejnit záměr na úřední desce MěÚ Kolín
Termín: 31.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5695/141/RM/2022 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke SoD "Realizace areálu Gymnázia Kolín obnova parteru - 2. etapa"

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 396/2021 ze dne 4. 6. 2021 na realizaci veřejné zakázky s
názvem "Realizace areálu Gymnázia Kolín - obnova parteru - 2. etapa" mezi městem Kolín a firmou
SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, Staré Město, IČO 251 72 654.
II. Rada města ukládá
1. Milaně Podnecké
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, zajistit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č.
396/2021 dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 16.05.2022

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5696/141/RM/2022 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 597/2021 na akci "Obřadní
síň ústředního hřbitova Kolín - stavební úpravy interiéru a exteriéru"

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 597/2021 na akci "Obřadní síň ústředního hřbitova Kolín stavební úpravy interiéru a exteriéru" mezi městem Kolín a zhotovitelem WANDEL CZECH s.r.o.,
Havlíčkova 408, 58401 Ledeč nad Sázavou, IČO: 28977955, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Kláře Rakušanové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek zajistit uzavření předmětného dodatku za město
Kolín dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 27.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5697/141/RM/2022 Návrh na schválení zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na
služby s názvem "Nakládání s odpady v Kolíně"

I. Rada města schvaluje
a) zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem "Nakládání s odpady v

Kolíně",
b) hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena uvedeno v Kč bez DPH, nejvhodnější nabídka má
nejnižší hodnotu nabídkové ceny,
c) zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídek, včetně příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto
návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5698/141/RM/2022 Návrh na schválení zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na
služby s názvem "Nakládání s odpady v Kolíně"

I. Rada města jmenuje
pro toto zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem "Nakládání s odpady v
Kolíně" tyto členy a náhradníky hodnoticí komise:
členové komise:
1. Mgr. Michael Kašpar, starosta
2. Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka
3. Ing. Jan Kokeš, vedoucí Odboru správy městského majetku
4. Ing. Karel Chudoba, Odbor správy městského majetku

5. Ing. Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování
náhradníci komise:
1. Kateřina Klérová, Odbor správy městského majetku
2. Mgr. Pavla Šimečková, vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek
II. Rada města ukládá
1. Milaně Podnecké
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, zahájit na profilu zadavatele zakázku s názvem:
"Nakládání s odpady v Kolíně" a zveřejnit zakázku v věstníku veřejných zakázek a v evropské
databázi veřejných zakázek TED.
Termín: 11.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5699/141/RM/2022 Návrh na schválení vybraného dodavatele a uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem na veřejnou zakázku na stavební práce v podlimitním režimu s názvem "Úpravy
veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 Kolín - opakovaná"

I. Rada města schvaluje
výběr dodavatele na základě nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona s názvem "Úpravy veřejného parteru a zahrady
objektů Husova 69 a 110-113 Kolín - opakovaná" dle protokolu o jednáních a úkonech hodnoticí komise
takto:
NAUTILA - stavby s.r.o., IČ 272 09 237, K Raškovci 851, Kolín V, 280 02 Kolín

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5700/141/RM/2022 Návrh na schválení vybraného dodavatele a uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem na veřejnou zakázku na stavební práce v podlimitním režimu s názvem "Úpravy
veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 Kolín - opakovaná"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností NAUTILA - stavby s.r.o. na realizaci veřejné zakázky na stavební
práce s názvem "Úpravy veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 Kolín - opakovaná",
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Kláře Rakušanové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek zajistit uzavření smlouvy za město Kolín dle bodu
II. tohoto usnesení.

Termín: 30.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5701/141/RM/2022 Návrh na schválení vybraného dodavatele a uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem na veřejnou zakázku na stavební práce v podlimitním režimu s názvem "Stavební
úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického - SO-01"

I. Rada města schvaluje
výběr dodavatele na základě nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona s názvem "Stavební úpravy v objektu jeslí pro
nové třídy MŠ Chelčického - SO-01" dle protokolu o jednáních a úkonech hodnoticí komise takto:
PAMA Poděbrady s. r. o., IČO: 27148301, sídlo: č. p. 8, 290 01, Kouty

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5702/141/RM/2022 Návrh na schválení vybraného dodavatele a uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem na veřejnou zakázku na stavební práce v podlimitním režimu s názvem "Stavební
úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického - SO-01"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností PAMA Poděbrady s.r.o., IČO: 27148301 na realizaci veřejné
zakázky na stavební práce s názvem "Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického SO-01", která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Kláře Rakušanové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek zajistit uzavření smlouvy za město Kolín dle bodu
II. tohoto usnesení.
Termín: 08.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5703/141/RM/2022 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem na veřejnou zakázku na služby v nadlimitním režimu s názvem "Zajištění
úklidu společných prostor bytových domů v majetku města Kolín"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele na základě nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku na služby zadávanou v
nadlimitním režimu dělenou na části s názvem "Zajištění úklidu společných prostor bytových domů v
majetku města Kolín" dle Protokolu z jednání hodnoticí komise takto:

Pro části 1, 3, 5
Raamar, s.r.o., Praha - Prosek, Litoměřická 582/16, PSČ 19000, IČO: 26024705
Nabídková cena bez DPH / 1 rok
Část 1 182 483,29 Kč
Část 3 221 228,20 Kč
Část 5 202 734,54 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5704/141/RM/2022 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem na veřejnou zakázku na služby v nadlimitním režimu s názvem "Zajištění
úklidu společných prostor bytových domů v majetku města Kolín"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele na základě nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku na služby zadávanou v
nadlimitním režimu dělenou na části s názvem "Zajištění úklidu společných prostor bytových domů v
majetku města Kolín" dle Protokolu z jednání hodnoticí komise takto:
Pro části 2, 4, 6
2 B Services s.r.o., Sadová 1326, Kolín V, 280 02 Kolín, IČO: 02718545
Nabídková cena bez DPH / 1 rok
Část 2 159 420 Kč
Část 4 96 360 Kč
Část 6 213 720 Kč

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5705/141/RM/2022 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem na veřejnou zakázku na služby v nadlimitním režimu s názvem "Zajištění
úklidu společných prostor bytových domů v majetku města Kolín"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Raamar, s.r.o., Praha - Prosek, Litoměřická 582/16, PSČ 19000,
IČO: 26024705 na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem "Zajištění úklidu společných prostor
bytových domů v majetku města Kolín" na části 1, 3, 5.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5706/141/RM/2022 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem na veřejnou zakázku na služby v nadlimitním režimu s názvem "Zajištění
úklidu společných prostor bytových domů v majetku města Kolín"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem 2 B Services s.r.o., Sadová 1326, Kolín V, 280 02 Kolín, IČO:
02718545 na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem "Zajištění úklidu společných prostor bytových
domů v majetku města Kolín" na části 2, 4, 6.
II. Rada města ukládá
1. Kláře Rakušanové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek uzavřít za město Kolín smlouvy s vybranými
dodavateli.
Termín: 09.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5707/141/RM/2022 Návrh na poskytnutí závazného finančního podílu města Kolína v roce 2022

I. Rada města bere na vědomí
přidělení dotace Ministerstvem kultury ČR v Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón na rok 2022 v celkové výši 1 390 000,- Kč (tj. 1 290 000 Kč dotace MK ČR
v roce 2022 pro Kolín, 100 000 Kč výhra města Kolína v krajském kole soutěže Historické město roku).

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5708/141/RM/2022 Návrh na poskytnutí závazného finančního podílu města Kolína v roce 2022

I. Rada města schvaluje
závazný finanční podíl města Kolína na akci "Obnova uliční fasády, výplně otvorů a nátěr střešní krytiny"
domu Brandlova 17, Kolín, rej. č. 16231/2-749 ve výši 28 000 Kč.

II. Rada města ukládá
1. Milaně Podnecké
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek předložit Zastupitelstvu města Kolína závazný
finanční podíl ke schválení.
Termín: 11.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5709/141/RM/2022 Návrh na poskytnutí závazného finančního podílu města Kolína v roce 2022

I. Rada města bere na vědomí

přidělení dotace Ministerstvem kultury ČR v Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón na rok 2022 v celkové výši 1 390 000,- Kč (tj. 1 290 000 Kč dotace MK ČR
v roce 2022 pro Kolín, 100 000 Kč výhra města Kolína v krajském kole soutěže Historické město roku).

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5710/141/RM/2022 Návrh na poskytnutí závazného finančního podílu města Kolína v roce 2022

I. Rada města schvaluje
závazný finanční podíl města Kolína na akci "Oprava havarijního stavu střechy muzea" Brandlova 27,
Kolín, rej. č. 17227/2-754 ve výši 280 000 Kč.

II. Rada města ukládá
1. Milaně Podnecké
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek předložit Zastupitelstvu města Kolína závazný
finanční podíl ke schválení.
Termín: 11.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5711/141/RM/2022 Návrh na poskytnutí závazného finančního podílu města Kolína v roce 2022

I. Rada města bere na vědomí
přidělení dotace Ministerstvem kultury ČR v Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón na rok 2022 v celkové výši 1 390 000,- Kč (tj. 1 290 000 Kč dotace MK ČR
v roce 2022 pro Kolín, 100 000 Kč výhra města Kolína v krajském kole soutěže Historické město roku).

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5712/141/RM/2022 Návrh na poskytnutí závazného finančního podílu města Kolína v roce 2022

I. Rada města schvaluje
závazný finanční podíl města Kolína na akci " Obnova interiérových dveří a secesní přepážky " domu
Karlovo nám. 89, Kolín, rej. č. 46523/2-3435 ve výši 19 000 Kč.

II. Rada města ukládá
1. Milaně Podnecké
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek předložit Zastupitelstvu města Kolína závazný

finanční podíl ke schválení.
Termín: 11.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5713/141/RM/2022 Návrh na schválení doporučení Zastupitelstvu města Kolína schválit III.
rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
na základě § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schválit
III. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022. III. rozpočtové opatření je nedílnou součástí
zápisu z jednání Rady města Kolína.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. Připravit podklady pro jednání Zastupitelstva města Kolína dne 23.05.2022
Termín: 12.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO
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