P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 143. schůze Rady města Kolína
konaná dne 30.05.2022

5758/143/RM/2022 Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína

I. Rada města schvaluje
předložený program 143. schůze Rady města Kolína v následujícím znění:
Program
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: Mgr. Šárka Kuchařová
Schválil: Mgr. Michael Kašpar
Návrh na schválení žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace - zřízení vyhrazeného
parkování

3.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Miroslav Babák
Schválil: Michal Najbrt
Návrh na schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s Toyota Motor Manufacturing Czech
Republic, s.r.o.

4.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Monika Pohůnková
Schválil: Mgr. Iveta Mikšíková
Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem "Nákup odtahového vozidla -

5.

MP Kolín"
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar
Zpracoval: Jana Dlabalová
Schválil: Mgr. Pavla Šimečková

6.

Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 o pravomocech a postupech při finančních
výdajích z rozpočtu města a na schválení uzavření smluv se společností Atlas Audit, s.r.o., IČ:
25652320
Předkládá: Mgr. Michael Kašpar

Zpracoval: Ing. Petr Villner
Schválil: Ing. Petr Villner
Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v oblasti
sociálních a návazných služeb v roce 2022
7.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Monika Kroupová DiS.
Schválil: Ing. Mgr. Zdenka Dušková
Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v oblasti
sociálních a návazných služeb v roce 2022

8.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Monika Kroupová DiS.
Schválil: Ing. Mgr. Zdenka Dušková
Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v oblasti
sociálních a návazných služeb v roce 2022 - Prostor plus

9.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Monika Kroupová DiS.
Schválil: Ing. Mgr. Zdenka Dušková
Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína v oblasti
sociálních a návazných služeb v roce 2022 - Prostor plus

10. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Monika Kroupová DiS.
Schválil: Ing. Mgr. Zdenka Dušková
Návrh na schválení odměn za mimořádné práce vedoucích organizačních složek Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín a ředitelce příspěvkové organizace Městské sociální a
11.

zdravotní služby - I. pololetí 2022
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Ing. Mgr. Zdenka Dušková
Schválil: Michal Najbrt
Informace o hospodaření příspěvkové organizace Městské sociální a zdravotní služby

12.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Ing. Mgr. Zdenka Dušková
Schválil: Michal Najbrt
Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Instalace systému EPS v Kině 99"

13. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Iveta Luťhová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem
"Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ulic Kremličkova a Radimského v Kolíně"
14. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jiří Novotný
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
15. Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na elektroinstalační práce

"Rekonstrukce elektrorozvaděče ČS Ke Hřišti, Kolín-Štítary"
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Ontlová DiS.
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Obnova povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně"
16. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Iveta Luťhová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "MŠ Bezručova 801, rekonstrukce chodníku a stavba bezbariérové rampy"
17.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Radka Váňová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem "Podtlaková
kanalizace v ul. K Potoku, Kolín-Sendražice"

18. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Ontlová DiS.
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 853/2021 na akci "Rekonstrukce povrchu ve
vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích"
19. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Iveta Luťhová
Schválil: Ing. Miroslav Káninský
Návrh na vydání souhlasného stanoviska k vybudování nové dětské skupiny v Neziskové
organizaci Žirafa z.s.
20. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Kavříková
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro Centrum pro integraci cizinců,
o.p.s., na akci "Podpora aktivit pro nově příchozí uprchlíky z Ukrajiny"
21. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Lenka Borseníková
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na personální změnu v kulturní komisi Rady města Kolína
22.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Jitka Hermová
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na povolení prodloužení doby hudební produkce na hudebním festivalu "GARAGE FEST" v
areálu garáží U Cihelny v Kolíně

23. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Jitka Hermová
Schválil: Mgr. Petr Kesner

24. Návrh na povolení prodloužení doby hudební produkce na akci "Narozeninová oslava" v
Restauraci Vodní svět a v areálu aquaparku v Kolíně
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Jitka Hermová
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Zápis z jednání Komise tělovýchovy a sportu Rady města Kolína konaného dne 02.05.2022
25.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a sportu Rady
města Kolína z jednání konaného dne 02. 05. 2022

26. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 o pravomocech a postupech při finančních
výdajích z rozpočtu města a na schválení uzavření smlouvy se společností Sicco Central s.r.o.
27.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Jitka Skramuská
Schválil: Mgr. Petr Kesner
Návrh na zrušení části usnesení

28.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 na oslovení společnosti Výtahy Pardubice a.s.,
Průmyslová 389, 533 01 Pardubice, IČ 13582101, na veřejnou zakázku malého rozsahu

29.

"Rekonstrukce výtahu budovy 975, Štítného, Kolín"
Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Jiří Šustr
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na oslovení subjektů pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Oprava rampy a schodiště č.p. 637-641, Benešova, Kolín"

30. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Jiří Šustr
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na oslovení subjektů pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Zateplení objektu č.p. 923, Rimavské Soboty, Kolín"
31. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Jiří Šustr
Schválil: Ing. Josef Michalčík
32. Návrh na rozhodnutí o vybraném zhotoviteli na zakázku malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce
výtahů budov č.p. 866, 867, Bezručova, č.p. 1037B, Hrnčířská, Kolín" a schválení smlouvy o dílo
Předkládá: Michal Najbrt

Zpracoval: Jiří Šustr
Schválil: Mgr. Petra Krásná
Návrh na prodloužení nájemní smlouvy
33.

Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Šárka Schederová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení se
zaměstnancem Toyota Motor Manufacturing Czech Republic s.r.o.

34. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Alice Šauerová
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na schválení smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování mezi městem Kolín a
Středočeským krajem
35. Předkládá: Michal Najbrt
Zpracoval: Mgr. Petra Krásná
Schválil: Ing. Josef Michalčík
Návrh na zrušení usnesení Rady města a schválení Dohody o ukončení smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
36. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na prominutí dluhu na nájemném Mefisto Café Borky
37.

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

38.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Markéta Divišová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Sendražice výměna vNN za kNN č.
2/1

39. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, vodovodní a kanalizační přípojka, ul. Kmochova
40.

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

41. Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, vodovodní a kanalizační přípojky parc. č.
510/290, ul. Škroupova, Sendražice
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Mgr. Markéta Šafránková
Schválil: Ing. Jan Kokeš

Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, K Vinici, 13x OM, č. parc. 752/1
42.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Ko - Štítary, Na Svobodném kNN čp. 158

43.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jana Krügerová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Žádost o souhlas s umístěním stavby na části městského pozemku parc. č. 2559/1 z důvodu
zateplení bytového domu čp. 364, 365 ul. Prokopa Velikého, Kolín 3

44. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Žádost o povolení dočasné stavební úpravy části městského pozemku parc. č. 995/4 v kat. území
Sendražice u Kolína a obci Kolín z důvodu dočasného umístění podpěrného bodu NN
45. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Žádost o povolení stavební úpravy části městského pozemku parc. č. 510/290 v katastrálním
území Sendražice u Kolína a obci Kolín z důvodu zřízení nového sjezdu
46. Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Ing. Karel Chudoba
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku parc.
č. 637/101 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru "D" Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry do
47.

vlastnictví společnosti Organic technology Moravia, s.r.o.
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Klára Vokřálová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení dohody o ukončení pronájmu pozemku a schválení smlouvy o nájmu na
pozemek parc. č. 2189/4 v kat. území Štítary u Kolína na Psí agility hřiště mezi fyzickou osobou a

48.

městem Kolínem
Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Jiřina Morcová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3029/6 v k. ú. Kolín

49.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Bc. Radka Šturmová
Schválil: Ing. Jan Kokeš
Návrh na schválení darovací smlouvy

50.

Předkládá: Mgr. Iveta Mikšíková
Zpracoval: Andrea Vincourová
Schválil: Mgr. Michael Kašpar

51. Závěr
Předkládá: Předsedající
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5759/143/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:
DOPOS Přelouč s.r.o., Chrudimská 1577, 53501, Přelouč, IČ: 25954458
místo zvláštního užívání: ul. Mostní 70

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5760/143/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:
Milan Horký, Družstevní 763, Kolín, IČ: 48656577
místo zvláštního užívání: Družstevní 763
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5761/143/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.Milan Rak, Na Měkovině 1373, Kolín, IČ: 46391924
místo zvláštního užívání: parkoviště u polikliniky - ul. Smetanova

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5762/143/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. Zdeněk Adámek, Růžová 809, Kutná Hora, IČ: 02754190
místo zvláštního užívání: ul. Zahradní

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5763/143/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: Mikoláše Alše 678 (vnitroblok)
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5764/143/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: Podskalská 1356
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5765/143/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: Březinova 971
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5766/143/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: Šotnovská 430
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5767/143/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: Seifertova 397
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5768/143/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: Okružní 476
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5769/143/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:Rubešova (parkovací záliv)
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5770/143/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: Jateční 798
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5771/143/RM/2022 Návrh na schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s Toyota Motor
Manufacturing Czech Republic, s.r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce osobních vozidel mezi městem Kolín jako vypůjčitelem a
Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o., IČ: 26513528, sídlo: Na Hradbách 126, Kolín I, 280
02 Kolín jako půjčitelem na výpůjčku dalšího osobního vozidla
tovární značka TOYOTA, typ Proace City Verso Shuttle ProSport, VIN YARVEEHTMGZ221568.
ode dne 31.5.2022 do 25. 11. 2025, nejdéle však do skončení leasingové smlouvy specifikované ve
smlouvě o výpůjčce.

II. Rada města ukládá
1. Mgr. Monice Pohůnkové
1.1. zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce
Termín: 15.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5772/143/RM/2022 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem "Nákup
odtahového vozidla - MP Kolín"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem "Nákup odtahového vozidla MP Kolín", a to na základě doporučení hodnoticí komise takto:
KOV Karoserie Velim s.r.o., IČ 4634977, Sokolská 615, 28101 Velim
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5773/143/RM/2022 Návrh na rozhodnutí o vybraném dodavateli a schválení uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem "Nákup
odtahového vozidla - MP Kolín"

I. Rada města schvaluje
uzavření kupní smlouvy s dodavatelem KOV Karoserie Velim s.r.o., IČ 4634977, Sokolská 615, 28101
Velim na realizaci veřejné zakázky na dodávku s názvem "Nákup odtahového vozidla - MP Kolín", která je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Janě Dlabalové
1.1. referentce Odboru dotací a veřejných zakázek zajistit uzavření smlouvy za město Kolín dle bodu
II. tohoto usnesení.
Termín: 30.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5774/143/RM/2022 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 o pravomocech a postupech
při finančních výdajích z rozpočtu města a na schválení uzavření smluv se společností Atlas
Audit, s.r.o., IČ: 25652320

I. Rada města schvaluje
výjimku ze směrnice č. č. 16/2015 o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu města
na provedení kontroly hospodaření za rok 2022 a na provedení kontroly účetní závěrky k 31. 12. 2022,
kdy dodavatelem služby bude společnost Atlas Audit s.r.o., IČ: 25652320, se sídlem K Bílému vrchu 1717,
Čelákovice, PSČ: 250 88
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5775/143/RM/2022 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 o pravomocech a postupech
při finančních výdajích z rozpočtu města a na schválení uzavření smluv se společností Atlas
Audit, s.r.o., IČ: 25652320

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Kolína v roce 2022 se společností Atlas
Audit s.r.o., IČ: 25652320, se sídlem K Bílému vrchu 1717, Čelákovice, PSČ: 250 88, která je uvedena v
příloze č. 1 a je nedílnou součástí tohoto návrhu
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5776/143/RM/2022 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 o pravomocech a postupech
při finančních výdajích z rozpočtu města a na schválení uzavření smluv se společností Atlas
Audit, s.r.o., IČ: 25652320

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o kontrolní činnosti na provedení ověření závěrky města za účetní období 2022 se
společností Atlas Audit s.r.o., IČ: 25652320, se sídlem K Bílému vrchu 1717, Čelákovice, PSČ: 250 88,
která je uvedena v příloze č. 2 a je nedílnou součástí tohoto návrhu

II. Rada města ukládá
1. Ing. Petru Villnerovi
1.1. zajistit uzavření smluv
Termín: 24.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5777/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci Respondeo, z.s., se sídlem Náměstí Přemyslovců 14/11, Nymburk, IČ 26631628 na provoz
intervenčního centra Respondeo na pobočce Kolín ve výši 40.000Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5778/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci Mela, o.p.s., se sídlem Nová 106, Konárovice, IČ 28376196 na sociální rehabilitaci ve výši
80.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5779/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci Mela, o.p.s., se sídlem Nová 106, Konárovice, IČ 28376196 na chráněné bydlení ve výši
70.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5780/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:

pro organizaci Mela, o.p.s., se sídlem Nová 106, Konárovice, IČ 28376196 na denní stacionář ve výši
50.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5781/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci LECCOS, z.s., se sídlem náměstí Arnošta z Pardubic 31, Český Brod, IČ 70855811 na
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 10.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5782/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci FOKUS Mladá Boleslav z.s. se sídlem Ptácká 138/54, Mladá Boleslav, IČ 48678767 na
terénní tým sociální rehabilitaci ve výši 130.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5783/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci Diakonie ČCE středisko Střední Čechy se sídlem Kouřimská 15, Kolín, IČ 42744326
na sociálně terapeutické dílny ve výši 70.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5784/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., se sídlem Pernerova 10/32, Praha 8 - Karlín, IČ
26631997 na odborné sociální poradenství migrantům na Kolínsku ve výši 20.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5785/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci Spirála pomoci, o.p.s. se sídlem Antonína Kaliny 1351, Kolín, IČ 22689443 na osobní
asistenci ve výši 200.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5786/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci Povídej, z. s., se sídlem Česká 235/36, Kutná Hora - vnitřní město, IČ 67984860 na
krizovou pomoc/poradnu pro lidi v tísni ve výši 50.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5787/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci Oblastní charita Kutná Hora se sídlem Havířská 403/3, Kutná Hora - vnitřní město, IČ
49543547 na ranou péči na Sioně ve výši 10.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5788/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci SeneCura SeniorCentrum Kolín s.r.o., se sídlem Ke Smíchovu 1144/144, Slivenec, 154 00
Praha, IČ 06443851, na odlehčovací službu ve výši 15.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5789/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína

schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci SeneCura SeniorCentrum Kolín s.r.o., se sídlem Ke Smíchovu 1144/144, Slivenec, 154 00
Praha, IČ 06443851, na domov se zvláštním režimem ve výši 25.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5790/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci Clementas Mlékovice, s.r.o., se sídlem Mlékovice 66, Toušice, IČ 25321307 na domov se
zvláštním režimem ve výši 100.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5791/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci Clementas Kolín, z. ú., se sídlem Mlékovice 66, Toušice, IČ 27023915 na denní stacionář
ve výši 100.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5792/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci Farní charita Kolín, se sídlem Brandlova 17, Kolín I, 280 02 Kolín, IČ 73633941 na rodinné
centrum sv. Zdislavy ve výši 100.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5793/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci Farní charita Kolín, se sídlem Brandlova 17, Kolín I, 280 02 Kolín, IČ 73633941 na centrum
Kohoutek ve výši 200.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5794/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci Domácí hospic Srdcem, z. ú., se sídlem U Stodoly 1523, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ
07043732, na zajištění zdravotní hospicové služby ve výši 100.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5795/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci Domácí hospic Srdcem, z. ú., se sídlem U Stodoly 1523, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ
07043732, na odborné sociální poradenství ve výši 50.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5796/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú. se sídlem Rimavské Soboty
923, Kolín II, IČ 26661586 na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 50.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5797/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci: VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú. se sídlem Rimavské Soboty
923, Kolín II, IČ 26661586 na sociálně aktivizační služby pro osoby s postižením a seniory ve výši
130.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5798/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú. se sídlem Rimavské Soboty
923, Kolín II, IČ 26661586 na sociální rehabilitaci ve výši 135.000 Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5799/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína:
pro organizaci VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú., se sídlem Rimavské Soboty
923, Kolín II, IČ 26661586 na odlehčovací služby ve výši 150.000Kč
II. Rada města ukládá
1. Ing. Mgr. Zdence Duškové
1.1. připravit podklady pro zasedání Zastupitelstva města Kolína, které se koná 20.06.2022
Termín: 08.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5800/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022 - Prostor plus

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína
společnosti Prostor plus, o.p.s., se sídlem na Pustině 1068, Kolín, IČ 26594633 na "Kontaktní centrum
Kolín" ve výši 80.000Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5801/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022 - Prostor plus

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína
společnosti Prostor plus, o.p.s., se sídlem na Pustině 1068, Kolín, IČ 26594633 na "Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Kolárka" ve výši 20.000Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5802/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace

města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022 - Prostor plus

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína
společnosti Prostor plus, o.p.s., se sídlem na Pustině 1068, Kolín, IČ 26594633 na sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi ve výši 10.000Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5803/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022 - Prostor plus

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína
společnosti Prostor plus, o.p.s., se sídlem na Pustině 1068, Kolín, IČ 26594633 na terénní programy pro
uživatele návykových látek ve výši 50.000Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5804/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022 - Prostor plus

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína
společnosti Prostor plus, o.p.s., se sídlem na Pustině 1068, Kolín, IČ 26594633 na terénní sociální
programy ve výši 20.000Kč
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5805/143/RM/2022 Návrh na schválení poskytnutí finančních prostředků z programové dotace
města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb v roce 2022 - Prostor plus

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit poskytnutí dotace na základě doporučení Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína
společnosti Prostor plus, o.p.s., se sídlem na Pustině 1068, Kolín, IČ 26594633 na poradnu pro
závislost ve výši 20.000Kč
II. Rada města ukládá
1. Ing. Mgr. Zdence Duškové
1.1. připravit podklady pro zasedání Zastupitelstva města Kolína, které se koná 20.06.2022
Termín: 08.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5806/143/RM/2022 Návrh na schválení odměn za mimořádné práce vedoucích organizačních složek
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín a ředitelce příspěvkové organizace Městské
sociální a zdravotní služby - I. pololetí 2022

I. Rada města schvaluje
udělení odměn vedoucím organizačních složek Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín, a to dle
přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto návrhu
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5807/143/RM/2022 Návrh na schválení odměn za mimořádné práce vedoucích organizačních složek
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín a ředitelce příspěvkové organizace Městské
sociální a zdravotní služby - I. pololetí 2022

I. Rada města schvaluje
udělení odměny ředitelce příspěvkové organizace Městské sociální a zdravotní služby, IČ: 00873667, se
sídlem: Nad Zastávkou 64, 280 02 Kolín 2, a to dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto návrhu
II. Rada města ukládá
1. Ing. Mgr. Zdence Duškové
1.1. zajistit vyplacení odměn vedoucím organizačních složek Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Kolín a ředitelce příspěvkové organizace Městské sociální a zdravotní služby s nejblíže
vyplácenou mzdou prostřednictvím mzdového oddělení příspěvkové organizace Městské sociální
a zdravotní služby.
Termín: 15.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5808/143/RM/2022 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Instalace systému EPS v Kině 99"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Instalace
systému EPS v Kině 99" v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a směrnice č. 16/2015 ze dne 17.08.2015, o
pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu města, v platném znění a schvaluje zadávací
podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo
1. WIC-NET, s.r.o., Jaselská 225, 280 02 Kolín III, IČ 28427157
2. RAISA, spol. s r.o., K Automobilce 631, 280 02 Kolín-Sendražice, IČ 43005071
3. ALARM KFS, s.r.o., Ovčárecká 312, 280 02 Kolín V, IČ 26749106
4. ECHO alarm, s.r.o., Frýdecká 444/257, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ 61946702
5. Safeconn s.r.o., Křížová 503, 281 01 Velim, IČ 02646692

6. CAMBRIDGE TRADING COMPANY Kolín, s.r.o., Václavské náměstí 31, 280 02 Nová Ves I,
IČ 26730766
II. Rada města ukládá
1. Ivetě Luťhové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit oslovení firem a zveřejnění zadávací
dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím profilu zadavatele na
internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 24.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5809/143/RM/2022 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby s názvem "Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ulic Kremličkova a
Radimského v Kolíně"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Zpracování
projektové dokumentace - rekonstrukce ulic Kremličkova a Radimského v Kolíně" podle ustanovení § 27
a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a směrnice
č. 16/2015 ze dne 17.08.2015, o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu města, v
platném znění a schvaluje zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo
1. TIMAO s.r.o, Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ 05089425
2. FORVIA CZ, s.r.o., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady, IČ 02992485
3. Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové, IČ 27466868
4. S4A, s.r.o., Loupnická 176, Janov, 435 42 Litvínov, IČ 27296695
5. NE2D Projekt s.r.o., Prokopa Holého 2007, 434 01 Most, IČ 22801014
6. Ing. Pavel Přibyl, Masarykova 845, 280 02 Kolín, IČ 05696003

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5810/143/RM/2022 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby s názvem "Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ulic Kremličkova a
Radimského v Kolíně"

I. Rada města jmenuje
tyto členy a náhradníky hodnotící komise pro hodnocení kritéria portfolia uchazeče
člen komise:
1. Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka
2. Ing. arch. MgA. David Mateásko, architekt města
3. Ing. Miroslav Káninský, vedoucí OIÚP

náhradníci členů komise:
1. Michal Najbrt, II. místostarosta
2. Mgr. Michael Kašpar, starosta města
3. Ing. Iveta Horáková, vedoucí oddělení investic
II. Rada města ukládá
1. Jiřímu Novotnému
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: 13.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5811/143/RM/2022 Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
elektroinstalační práce "Rekonstrukce elektrorozvaděče ČS Ke Hřišti, Kolín-Štítary"

I. Rada města schvaluje
oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na elektroinstalační práce "Rekonstrukce
elektrorozvaděče ČS Ke Hřišti, Kolín-Štítary" 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. PolyComp Energo s.r.o. , Na Hrázce 22, Kluk, 290 01 Poděbrady, IČ 27156699
2. FOR PRODUCTION s.r.o., Grafická 564/19, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 04482654
3. KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice I-Město, IČ 19010591
4. MEDMES spol. s r.o., Třída Čs. armády 211, 753 01 Hranice I-Město, IČ 46581316
5. Wambex, spol. s.r.o., Plynárenská 823, 753 01 Hranice I-Město, IČ 19011946
6. ELPRO Kolín, s.r.o., Tyršova 469, 280 02 Kolín II, IČ 25637266
7. GESS-CZ, s.r.o., Loučská 503/31, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ 26867770

II. Rada města ukládá
1. Janě Ontlové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit oslovení firem a zveřejnění zadávací
dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
Termín: 03.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5812/143/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Obnova povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova povrchu ve
vybraných ulicích v Kolíně" 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:
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
IČ 48035599,
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5813/143/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Obnova povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 580/2022, která bude uzavřena mezi městem Kolín a vybraným dodavatelem
společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 48035599, na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova povrchu ve vybraných
ulicích v Kolíně", 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

stránkách

města

Kolína

v

sekci

veřejné

zakázky https://zakazky.mukolin.cz/
Termín: 24.06.2022
1.2. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem
Termín: 24.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5814/143/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "MŠ Bezručova 801, rekonstrukce chodníku a stavba bezbariérové
rampy"

I. Rada města rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "MŠ Bezručova 801,
rekonstrukce chodníku a stavba bezbariérové rampy" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to:
PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ 08757127

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5815/143/RM/2022 Návrh na výběr dodavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "MŠ Bezručova 801, rekonstrukce chodníku a stavba bezbariérové
rampy"

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. 615/2022, 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

"MŠ Bezručova 801, rekonstrukce chodníku a

stavba bezbariérové rampy", 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: 16.06.2022
1.2. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem
Termín: 16.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5816/143/RM/2022 Návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem
"Podtlaková kanalizace v ul. K Potoku, Kolín-Sendražice"

I. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 591/2022 mezi městem Kolín a společností TELSIG-servis, spol. s
r.o., U Jezera 767, 281 51 Velký Osek, IČ 49825771, na stavební práce v rámci akce "Podtlaková
kanalizace v ul. K Potoku, Kolín-Sendražice", který je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Janě Ontlové
1.1. referentce Odboru investic a územního plánování, zajistit uzavření dodatku č. 1 za město Kolín
Termín: 30.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5817/143/RM/2022 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 853/2021 na akci

"Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích"

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 853/2021 mezi městem Kolín a společností Chládek a Tintěra,
Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ 25253361, na akci "Rekonstrukce povrchu ve
vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích", který je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Ivetě Luťhové
1.1. referentce

Odboru

investic

a

územního

plánování,

zajistit

uzavření

předmětného dodatku za město Kolín
Termín: 24.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5818/143/RM/2022 Návrh na vydání souhlasného stanoviska k vybudování nové dětské skupiny v
Neziskové organizaci Žirafa z.s.

I. Rada města podporuje
vybudování nové dětské skupiny na adrese Kolín IV, Havlíčkova 404, jejímž zřizovatelem bude Nezisková
organizace Žirafa z.s., Nerudova 541, Roztoky, IČO 017 93 373, neboť je třeba podpořit kapacity pro
předškolní vzdělávání
II. Rada města ukládá
1. Janě Kavříkové
1.1. informovat paní Radomíru Třešňákovou, Nezisková organizace Žirafa z.s., o rozhodnutí Rady
města Kolína a předat jí souhlasné stanovisko

Termín: 30.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5819/143/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro Centrum pro
integraci cizinců, o.p.s., na akci "Podpora aktivit pro nově příchozí uprchlíky z Ukrajiny"

I. Rada města schvaluje
dotaci pro Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., IČO 26631997, se sídlem Pernerova 10/32, 186 00
Praha 8, na akci "Podpora aktivit pro nově příchozí uprchlíky z Ukrajiny" ve výši 49.400 Kč,
OŘR 6600.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5820/143/RM/2022 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro Centrum pro
integraci cizinců, o.p.s., na akci "Podpora aktivit pro nově příchozí uprchlíky z Ukrajiny"

I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., IČO
26631997, se sídlem Pernerova 10/32, 186 00 Praha 8, na akcii "Podpora aktivit pro nově příchozí
uprchlíky z Ukrajiny".
II. Rada města ukládá
1. Lence Borseníkové
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
Radou města dne 13.12.2021 usnesením č. 4816/123/RM/2021 a poskytnutí finančních
prostředků dle platných kritérií.
Termín: 30.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5821/143/RM/2022 Návrh na povolení prodloužení doby hudební produkce na hudebním festivalu
"GARAGE FEST" v areálu garáží U Cihelny v Kolíně

I. Rada města schvaluje
protinávrh na prodloužení doby hudební produkce pro ░░░░ ░░░ , narozeného dne ░░░░ ░░ ,
bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 280 02 Kolín IV, na hudebním festivalu "GARAGE FEST" v areálu garáží
U Cihelny v Kolíně od 22:00 hod. dne 24.09.2022 do 01: 00 hod. dne 25.09.2022.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Jitce Hermové
1.1. informovat žadatele o udělení výjimky.
Termín: 30.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5822/143/RM/2022 Návrh na povolení prodloužení doby hudební produkce na akci "Narozeninová
oslava" v Restauraci Vodní svět a v areálu aquaparku v Kolíně

I. Rada města schvaluje
prodloužení

doby

hudební

produkce

pro

Václava

Volného,

datum

narození

18.08.1979,

bydlištěm Škodova 209, 280 02 Kolín IV, na akci "Narozeninová oslava" v Restauraci Vodní svět a v
areálu aquaparku v Kolíně od 22:00 hod. dne 23.07.2022 do 1:00 hod. dne 24.07.2022.
II. Rada města ukládá

1. Mgr. Jitce Hermové
1.1. informovat žadatele o udělení výjimky.
Termín: 30.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5823/143/RM/2022 Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a
sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 02. 05. 2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace dle doporučení Komise tělovýchovy a sportu, OŘR 4800 pro:
1. Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika, IČ 75123843 se sídlem Brankovická, atletický stadión,
280 02, Kolín V na akci "68. ročník Polabských závodů" ve výši 9.500 Kč. Dotace se poskytuje
na odměny rozhodčím, zdravotnické zajištění a finanční ceny.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5824/143/RM/2022 Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a
sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 02. 05. 2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace dle doporučení Komise tělovýchovy a sportu, OŘR 4800 pro:
2. Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika, IČ 75123843 se sídlem Brankovická, atletický stadión,
280 02, Kolín V na akci "64. ročník KOLÍN - VELKÝ OSEK - KOLÍN" ve výši 20.000 Kč. Dotace se
poskytuje na rozhodčí, zdravotnické zajištění a finanční ceny.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5825/143/RM/2022 Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a
sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 02. 05. 2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace dle doporučení Komise tělovýchovy a sportu, OŘR 4800 pro:
3. Aeroklub Kolín z.s., IČ 46391215 se sídlem Pašinka 148, 280 02, Kolín - letiště na akci "2. ročník
soutěže v navigaci a letecké rallye "Potkali se u Kolína"" ve výši 15.000 Kč. Dotace se poskytuje
na ceny pro vítěze, organizační zabezpečení, úklid, pronájem sportovních letadel, benzín pro účastníky
soutěže, náklady na rozhodčí, kancelářské potřeby, toner a diplomy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5826/143/RM/2022 Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a
sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 02. 05. 2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace dle doporučení Komise tělovýchovy a sportu, OŘR 4800 pro:
4. TJ START KOLÍN, z.s., IČ 14800225 se sídlem Mikoláše Alše 264,

280 02, Kolín II na

akci "Mezinárodní turnaj Budapešť Cup" ve výši 20.000 Kč. Dotace se poskytuje na dopravu a
ubytování.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5827/143/RM/2022 Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a
sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 02. 05. 2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace dle doporučení Komise tělovýchovy a sportu, OŘR 4800 pro:
5. LTC Kolín - tenis club, IČ 14800594 se sídlem Brankovická 1007, 280 02, Kolín V na akci "Turnaj
vyšší kategorie B - muži" ve výši 6.000 Kč. Dotace se poskytuje na tenisové míče a rozhodčí.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5828/143/RM/2022 Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a
sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 02. 05. 2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace dle doporučení Komise tělovýchovy a sportu, OŘR 4800 pro:
6. LTC Kolín - tenis club, IČ 14800594 se sídlem Brankovická 1007, 280 02, Kolín V na akci "Turnaj
vyšší kategorie B - dorostenci" ve výši 6.000 Kč. Dotace se poskytuje na tenisové míče a rozhodčí.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5829/143/RM/2022 Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a
sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 02. 05. 2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace dle doporučení Komise tělovýchovy a sportu, OŘR 4800 pro:
7. LTC Kolín - tenis club, IČ 14800594 se sídlem Brankovická 1007, 280 02, Kolín V na akci "Turnaj
vyšší kategorie B - dorostenky" ve výši 6.000 Kč. Dotace se poskytuje na tenisové míče a rozhodčí.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5830/143/RM/2022 Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a
sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 02. 05. 2022

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotace dle doporučení Komise tělovýchovy a sportu, OŘR 4800 pro:
8. Z&S Apache Team, z.s., IČ 26611848 se sídlem Třebízského 358,

280 02, Kolín V na

akci "Reprezentace města Kolína na závodě světového poháru MTB cross-country, Albstadt
(Německo)" ve výši 20.000 Kč. Dotace se poskytuje na dopravu, ubytování, stravu a startovné.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5831/143/RM/2022 Návrh na poskytnutí individuálních dotací dle doporučení Komise tělovýchovy a
sportu Rady města Kolína z jednání konaného dne 02. 05. 2022

I. Rada města schvaluje
Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace pro výše uvedené sportovní kluby / spolky.
II. Rada města ukládá
1. Jitce Skramuské
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou
města Kolína dne 13.12.2021 usnesením č. 4816/123/RM/2021 a poskytnutí finančních
prostředků dle platných kritérií.
Termín: 30.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5832/143/RM/2022 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 o pravomocech a postupech
při finančních výdajích z rozpočtu města a na schválení uzavření smlouvy se společností Sicco
Central s.r.o.

I. Rada města schvaluje
udělení výjimky z:
čl. 10 odst. 3 směrnice č. 16/2015 o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu
města pro Odbor školství, kultury a sportu ze dne 17.08.2015,
čl. 7 odst. 3 směrnice č. 24/2016 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze
dne 26.09.2016,
spočívající v možnosti zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodání
věcného ocenění na akci Kolínské sportovní dny základních škol 2022, specifikované v příloze č. 1 kupní
smlouvy, společnosti Sicco Central s.r.o., IČO: 03500667, se sídlem Plynárenská 63, 280 02 Kolín V.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5833/143/RM/2022 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 o pravomocech a postupech
při finančních výdajích z rozpočtu města a na schválení uzavření smlouvy se společností Sicco
Central s.r.o.

I. Rada města schvaluje
oslovení společnosti Sicco Central s.r.o., IČO: 09714847, se sídlem Plynárenská 63, 280 02 Kolín V, na
dodání věcného ocenění na akci Kolínské sportovní dny základních škol 2022, specifikované v příloze č. 1
kupní smlouvy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5834/143/RM/2022 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 o pravomocech a postupech
při finančních výdajích z rozpočtu města a na schválení uzavření smlouvy se společností Sicco
Central s.r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření kupní smlouvy na dodání věcného ocenění na akci Kolínské sportovní dny základních škol 2022,
specifikované v příloze č. 1 kupní smlouvy se společností Sicco Central s.r.o., IČO: 09714847, se sídlem
Plynárenská 63, 280 02 Kolín IV.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5835/143/RM/2022 Návrh na zrušení části usnesení

I. Rada města schvaluje
zrušení části usnesení:
zrušení bodu č. 5 v usnesení č. 5630/140/RM/2022 ze dne 02.05.2022,
na opětovné uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19, č. p. 1034, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5836/143/RM/2022 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 na oslovení společnosti
Výtahy Pardubice a.s., Průmyslová 389, 533 01 Pardubice, IČ 13582101, na veřejnou zakázku
malého rozsahu "Rekonstrukce výtahu budovy 975, Štítného, Kolín"

I. Rada města schvaluje
udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015, o pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu
města, ze dne 17.08.2015, v platném znění, pro zadání zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce výtahu
budovy 975, Štítného, Kolín".

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

Usnesení bylo: PŘIJATO

5837/143/RM/2022 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 na oslovení společnosti

Výtahy Pardubice a.s., Průmyslová 389, 533 01 Pardubice, IČ 13582101, na veřejnou zakázku
malého rozsahu "Rekonstrukce výtahu budovy 975, Štítného, Kolín"

I. Rada města schvaluje
oslovení společnosti Výtahy Pardubice a.s., IČ 13582101, Průmyslová 389, 533 01 Pardubice, na
zhotovení zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce výtahu budovy 975, Štítného, Kolín".
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5838/143/RM/2022 Návrh na udělení výjimky ze směrnice č. 16/2015 na oslovení společnosti
Výtahy Pardubice a.s., Průmyslová 389, 533 01 Pardubice, IČ 13582101, na veřejnou zakázku
malého rozsahu "Rekonstrukce výtahu budovy 975, Štítného, Kolín"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností Výtahy Pardubice a.s., IČ 13582101, Průmyslová 389, 533 01
Pardubice, na zhotovení zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce výtahu budovy 975, Štítného, Kolín".
II. Rada města ukládá
1. Ing. Josefu Michalčíkovi
1.1. vedoucímu Odboru správy bytových a nebytových prostor, zajistit oslovení společností Výtahy
Pardubice a.s., IČ 13582101, Průmyslová 389, 533 01 Pardubice, dle bodu II tohoto usnesení a
uzavření smlouvy o dílo na zhotovení zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce výtahu budovy
975, Štítného, Kolín" dle bodu III. tohoto usnesení.
Termín: 30.06.2021
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5839/143/RM/2022 Návrh na oslovení subjektů pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Oprava rampy a schodiště č.p. 637-641, Benešova, Kolín"

I. Rada města schvaluje
oslovení subjektů pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava
rampy a schodiště č.p. 637-641, Benešova, Kolín" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:
1. Interdeko - stavby, s.r.o., IČ 26190664, č. p. 167, 285 41 Malešov
2. David Sixta stavební s.r.o., IČ 04259106, Václavská 4, 280 02 Kolín III
3. STAVMIKA s.r.o., IČ 27641759, Sadová 636, Velim, 281 01
4. VAŇKÁT provádění staveb s.r.o., IČ 07444486, se sídlem Roháčova 222, Kolín
5. PAMAK s.r.o., IČ 25779656, Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín I
6. BUILDTECHNOLOGY s.r.o., IČ 06147941, Družební 769/2d, Nové Sady, 779 00 Olomouc

II. Rada města ukládá
1. Jiřímu Šustrovi
1.1. zajistit oslovení subjektů a zveřejnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
na profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky
https://zakazky.mukolin.cz/ dle odstavce I tohoto usnesení
Termín: 30.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5840/143/RM/2022 Návrh na oslovení subjektů pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem "Zateplení objektu č.p. 923, Rimavské Soboty, Kolín"

I. Rada města schvaluje
oslovení subjektů pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Zateplení
objektu č.p. 923, Rimavské Soboty, Kolín" podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:
1. David Sixta stavební s.r.o., IČ 04259106, Václavská 4, 280 02 Kolín III
2. PAMAK s.r.o., IČ 25779656, Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín I
3. VAŇKÁT provádění staveb s.r.o., IČ 07444486, se sídlem Roháčova 222, Kolín
4. Interdeko - stavby, s.r.o., IČ 26190664, č. p. 167, 285 41 Malešov
5. STAVMIKA s.r.o., IČ 27641759, Sadová 636, Velim, 281 01
6. BUILDTECHNOLOGY s.r.o., IČ 06147941, Družební 769/2d, Nové Sady, 779 00 Olomouc
II. Rada města ukládá
1. Jiřímu Šustrovi
1.1. zajistit oslovení subjektů a zveřejnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
na profilu zadavatele na internetových stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky
https://zakazky.mukolin.cz/ dle odstavce I tohoto usnesení
Termín: 30.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5841/143/RM/2022 Návrh na rozhodnutí o vybraném zhotoviteli na zakázku malého rozsahu s
názvem "Rekonstrukce výtahů budov č.p. 866, 867, Bezručova, č.p. 1037B, Hrnčířská, Kolín" a
schválení smlouvy o dílo

I. Rada města rozhoduje

o výběru zhotovitele na zakázku malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce výtahů budov č.p. 866, 867,
Bezručova, č.p. 1037B, Hrnčířská, Kolín", a to na základě doporučení hodnotící komise, jehož nabídka
byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to:
Výtahy Pardubice a.s., IČ 13582101, se sídlem Průmyslová 389, 533 01 Pardubice.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5842/143/RM/2022 Návrh na rozhodnutí o vybraném zhotoviteli na zakázku malého rozsahu s
názvem "Rekonstrukce výtahů budov č.p. 866, 867, Bezručova, č.p. 1037B, Hrnčířská, Kolín" a
schválení smlouvy o dílo

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností Výtahy Pardubice a.s., IČ 13582101, se sídlem Průmyslová 389,
533 01 Pardubice, jako zhotovitelem, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Rekonstrukce výtahů budov č.p. 866, 867, Bezručova, č.p. 1037B, Hrnčířská, Kolín", která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
II. Rada města ukládá
1. Jiřímu Šustrovi
1.1. uveřejnit rozhodnutí zadavatele o vybraném zhotoviteli na profilu zadavatele na internetových
stránkách města Kolína v sekci veřejné zakázky https://zakazky.mukolin.cz/ v souladu s
bodem I tohoto usnesení
Termín: 30.06.2022
2. Jiřímu Šustrovi
2.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 30.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5843/143/RM/2022 Návrh na prodloužení nájemní smlouvy

I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v domě č. p. 1000/2, ul. Antonína Kaliny, Kolín V, s ░░░░
░░░░ ░░ do 31.05.2023.
II. Rada města ukládá
1. Šárce Schederové
1.1. zajistit podpis dodatku k nájemní smlouvě
Termín: 31.05.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5844/143/RM/2022 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s možností
prodloužení se zaměstnancem Toyota Motor Manufacturing Czech Republic s.r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt:
č. 4 v domě č. p. 1027, ul. Hrnčířská, 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: 31.07.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5845/143/RM/2022 Návrh na schválení smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování mezi městem
Kolín a Středočeským krajem

I. Rada města schvaluje
smlouvu o spolupráci při zajištění ubytování mezi městem Kolín, jako obcí a Středočeským krajem, IČ
70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, jako objednatelem, která je nedílnou
součástí usnesení, a je vedena v evidenci objednatele pod č. S-3166/OBŘ/202.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Petře Krásné
1.1. zajistit uzavření smlouvy o

spolupráci při zajištění ubytování mezi městem Kolín a

Středočeským krajem dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 30.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5846/143/RM/2022 Návrh na zrušení usnesení Rady města a schválení Dohody o ukončení smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

I. Rada města ruší
usnesení č. 1522/40/RM/2019 ze dne 21.10.2019, kterým bylo schváleno zřízení věcného břemeneslužebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení distribuční soustavy na pozemku
parc. č. 2845/1 v kat. území a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína v rámci stavby "Kolín, Vinařská,
kNN č. parc. 724/16" a uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu

se zřízením stavby", kde budoucím povinným bude město Kolín a budoucím oprávněným ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5847/143/RM/2022 Návrh na zrušení usnesení Rady města a schválení Dohody o ukončení smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

I. Rada města schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby, Evidenční číslo 01165/2019/OSMM/Krug, č. sml IV-12-6024850/VB01 "Kolín, Vinařská, kNN č.
parc. 724/16", uzavřené dne 29.10.2019 mezi Městem Kolín jako budoucím povinným a ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 jako budoucím oprávněným.
Dohoda je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Janě Krügerové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, uzavření předmětné dohody za město Kolín dle
bodu II tohoto usnesení
Termín: 22.08.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5848/143/RM/2022 Návrh na schválení žádosti o prominutí poplatku za manipulaci s vozidlem při
blokovém čištění

I. Rada města schvaluje
prominutí poplatku panu ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bydlištěm░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za 1
nedokončený odtah vozidla TZ ░░ , RZ ░░░░ ░ , ve výši 1.900,- Kč
II. Rada města ukládá
1. Markétě Divišové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, informovat žadatele a Finanční odbor MěÚ o
výsledku jednání Rady města
Termín: 24.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5849/143/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, Sendražice výměna
vNN za kNN č. 2/1

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 995/3, 1119/1, 995/5, 995/4, 995/1, 994/1, 992/1,
90/6 v kat. území Sendražice u Kolína a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby
"Kolín, Sendražice výměna vNN za kNN č. 2/1" a uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín a budoucím oprávněným ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035. Předpokládaná úhrada za
zřízení věcného břemene se sjednává ve výši cca 202.890 Kč + DPH. Konečná cena bude stanovena
ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle skutečné délky vedení stanovené geometrickým plánem,
který bude nedílnou součástí smlouvy a aktuálního výpočtu ceny podle zákona č. 237/2020 Sb., kterým
se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), ve znění pozdějších předpisů a další souvisejících zákonů, s účinností od 01.01.2021
II. Rada města ukládá
1. Janě Krügerové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy za město
Kolín
Termín: 31.08.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5850/143/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, vodovodní a kanalizační
přípojka, ul. Kmochova

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby vodovodní a
kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 2812/4 v kat. území Kolín a obci Kolín ve vlastnictví města
Kolína pod názvem stavby "Rekonstrukce vodovodní a kanalizační přípojky ul. Kmochova 78, Kolín 2" 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 5.500 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 předmětných smluv za město
Kolín
Termín: 11.07.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5851/143/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, vodovodní a kanalizační
přípojky parc. č. 510/290, ul. Škroupova, Sendražice

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby vodovodní a
kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 510/290

v kat. území Sendražice u Kolína a obci

Kolín ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "Vodovodní a kanalizační přípojka k RD parc.
č. 510/173 k vodov. a kanal. řadu na pozemku parc. č. 510/290" a uzavření "Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím povinným bude město Kolín a budoucím
oprávněným ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Předpokládaná úhrada za zřízení
věcného břemene se sjednává ve výši cca 5.500 Kč + DPH. Konečná cena bude stanovena ve "Smlouvě
o zřízení věcného břemene" dle skutečné délky vedení stanovené geometrickým plánem, který bude
nedílnou součástí smlouvy
II. Rada města ukládá
1. Markétě Šafránkové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětných smluv za město
Kolín
Termín: 21.02.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5852/143/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Kolín, K Vinici, 13x OM, č.
parc. 752/1

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 2849/2, 725/1, 752/6 a 752/4 v kat. území Kolín a obci
Kolín ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "Kolín, K Vinici, 13x OM, č. parc.
752/1" a uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím
povinným bude město Kolín a budoucím oprávněným ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035. Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši
cca 49.600 Kč + DPH. Konečná cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle
skutečné délky vedení stanovené geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy a
aktuálního výpočtu ceny podle zákona č. 237/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o
oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších
předpisů a další souvisejících zákonů, s účinností od 01.01.2021
II. Rada města ukládá
1. Janě Krügerové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy za město
Kolín

Termín: 29.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5853/143/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti, ČEZ, Ko - Štítary, Na
Svobodném kNN čp. 158

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění, provozování a údržby zařízení
distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 2111/14, 2120/44 a 2111/41 v kat. území Kolín a obci
Kolín ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby "KO-Štítary, Na Svobodném kNN
čp.158" a uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti", kde budoucím
povinným bude město Kolín a budoucím oprávněným ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035. Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši
cca 18.000 Kč + DPH. Konečná cena bude stanovena ve "Smlouvě o zřízení věcného břemene" dle
skutečné délky vedení stanovené geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy a
aktuálního výpočtu ceny podle zákona č. 237/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o
oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších
předpisů a další souvisejících zákonů, s účinností od 01.01.2021
II. Rada města ukládá
1. Janě Krügerové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření předmětné smlouvy za město
Kolín
Termín: 14.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5854/143/RM/2022 Žádost o souhlas s umístěním stavby na části městského pozemku parc. č.
2559/1 z důvodu zateplení bytového domu čp. 364, 365 ul. Prokopa Velikého, Kolín 3

I. Rada města souhlasí
s umístěním stavby na části pozemku parc. č. 2559/1 v katastrálním území Kolín a obci Kolín
ve vlastnictví města Kolína pro Společenství vlastníků Prokopa Velikého 364, 365, Kolín III, sídlo Prokopa
Velikého 365, 280 02 Kolín III, IČ 26471531, z důvodu zateplení obvodových stěn bytového domu čp.
364, 365 v ulici Prokopa Velikého v Kolíně 3. Toto zateplení bude zasahovat tloušťkou svých
konstrukčních vrstev, tj. cca 160 mm, nad uvedený městský pozemek
II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi
1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, zajistit vyrozumění žadatele o stanovisku Rady

města Kolína dle bodu I
Termín: 15.07.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5855/143/RM/2022 Žádost o povolení dočasné stavební úpravy části městského pozemku parc. č.
995/4 v kat. území Sendražice u Kolína a obci Kolín z důvodu dočasného umístění podpěrného
bodu NN

I. Rada města schvaluje
umístění dočasného podpěrného bodu NN na pozemku parc. č. 995/4 v katastrálním území Sendražice u
Kolína a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína, který na zmíněném městském pozemku dočasně, po dobu
tří let, umístí společnost ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, z
důvodu dočasného nahrazení stávající konzoly horního vedení NN na sousedním rodinném domě, jelikož
na tomto domě budou probíhat stavební úpravy a po dobu úprav domu bude nutné provést dočasné
podepření vrchního vedení NN. Úhrada za umístění dočasného podpěrného bodu NN se sjednává ve výši
cca 2.000 Kč + DPH
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5856/143/RM/2022 Žádost o povolení dočasné stavební úpravy části městského pozemku parc. č.
995/4 v kat. území Sendražice u Kolína a obci Kolín z důvodu dočasného umístění podpěrného
bodu NN

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o právu dočasně stavebně upravit městský pozemek mezi městem Kolín jako
vlastníkem pozemku parc. č. 995/4 v katastrálním území Sendražice u Kolína a obci Kolín a stavebníkem
společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,
která je nedílnou přílohou tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi
1.1. vyrozumět žadatele o stanovisku Rady města a zabezpečit uzavření smlouvy mezi oběma
subjekty o právu dočasně stavebně upravit části městského pozemku
Termín: 30.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5857/143/RM/2022 Žádost o povolení stavební úpravy části městského pozemku parc. č. 510/290 v
katastrálním území Sendražice u Kolína a obci Kolín z důvodu zřízení nového sjezdu

I. Rada města schvaluje

zřízení sjezdu přes část pozemku parc. č. 510/290 v katastrálním území Sendražice u Kolína a obci
Kolín ve vlastnictví města Kolína a dopravní připojení pozemků parc. č. 510/173 v katastrálním území
Sendražice u Kolína a obci Kolín, který vlastní žadatel ░░░░ ░ , bydlištěm ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░
II. Rada města ukládá
1. Karlu Chudobovi
1.1. referentovi Odboru správy městského majetku, vyrozumět žadatele o stanovisku Rady města a
zabezpečit uzavření smlouvy mezi oběma subjekty o právu stavebně upravit část městského
pozemku
Termín: 30.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5858/143/RM/2022 Návrh na schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní na
prodej pozemku parc. č. 637/101 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru "D" Průmyslové zóny
Kolín-Ovčáry do vlastnictví společnosti Organic technology Moravia, s.r.o.

I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kolína
schválit Dodatek č. 2 ev. č. 00598/2022 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ev. č. 970/2020 ve znění
Dodatku č. 1, na prodej pozemku parc. č. 637/101 o výměře 16.000 m2 v kat. území Ovčáry u Kolína v
sektoru D Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, který vznikl na základě dosud nezapsaného geometrického
plánu č. 685-46/2020 z pozemku parc. č. 637/9, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti
Organic technology Moravia, s.r.o., IČ 03587011, se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec,
za kupní cenu 441 Kč/m2 + DPH, tj. za celkovou kupní cenu 7.056.000 Kč + DPH, kdy dochází jednak k
prodloužení lhůty na uzavření vlastní kupní smlouvy o 6 měsíců, a to do 31.12.2022 a dále k
přiměřenému navýšení původně uhrazené rezervační zálohy
II. Rada města ukládá
1. Kláře Vokřálové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit předložení návrhu Zastupitelstvu města
Kolína
Termín: 20.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5859/143/RM/2022 Návrh na schválení dohody o ukončení pronájmu pozemku a schválení smlouvy
o nájmu na pozemek parc. č. 2189/4 v kat. území Štítary u Kolína na Psí agility hřiště mezi
fyzickou osobou a městem Kolínem

I. Rada města schvaluje

uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu ev. č. 932/2020 ze dne 26.10.2020 na pronájem pozemku
parc. č. 2189/4 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 5.811 m2 v katastrálním území
Štítary u Kolína a obci Kolín, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ke
31.05.2022. Dohoda ev. č. 507/2022 je nedílnou součástí tohoto usnesení
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5860/143/RM/2022 Návrh na schválení dohody o ukončení pronájmu pozemku a schválení smlouvy
o nájmu na pozemek parc. č. 2189/4 v kat. území Štítary u Kolína na Psí agility hřiště mezi
fyzickou osobou a městem Kolínem

I. Rada města schvaluje
pronájem pozemku parc. č. 2189/4 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře
5.811 m2 v katastrálním území Štítary u Kolína a obci Kolín, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

městu Kolínu na dobu určitou 15 let s výpovědní lhůtou 12 měsíců,

za nájemné dohodou ve výši 10.000 Kč ročně + procento roční inflace
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5861/143/RM/2022 Návrh na schválení dohody o ukončení pronájmu pozemku a schválení smlouvy
o nájmu na pozemek parc. č. 2189/4 v kat. území Štítary u Kolína na Psí agility hřiště mezi
fyzickou osobou a městem Kolínem

I. Rada města schvaluje
smlouvu o nájmu na pronájem pozemku parc. č. 2189/4 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
o výměře 5.811 m2 v katastrálním území Štítary u Kolína a obci Kolín, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , městu Kolínu na dobu určitou 15 let s výpovědní lhůtou 12 měsíců,
za nájemné dohodou ve výši 10.000 Kč ročně + procento roční inflace dle smlouvy o nájmu ev. č.
508/2022, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Jiřině Morcové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření dohody o ukončení smlouvy
dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 15.06.2022
1.2. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit uzavření smlouvy o nájmu dle
bodu III tohoto usnesení
Termín: 15.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5862/143/RM/2022 Návrh na schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3029/6 v k. ú.
Kolín

I. Rada města schvaluje
záměr města Kolína pronajmout část pozemku parc. č. 3029/6 v kat. území Kolín o výměře 15 m2 v ulici
Rybářská, dle zákresu situace v mapě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
II. Rada města ukládá
1. Radce Šturmové
1.1. referentce Odboru správy městského majetku, zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a
internetových stránkách města Kolína
Termín: 30.06.2022
1.2. zajistit vypracování návrhu smlouvy za účelem nájmu části pozemku parc. č. 3029/6 v kat.
území Kolín
Termín: 31.08.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

5863/143/RM/2022 Návrh na schválení darovací smlouvy

I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu mezi městem Kolín a Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o., IČ
26513528 se sídlem Na Hradbách 126, 280 02 Kolín, která je nedílnou součástí usnesení. Předmětem
smlouvy jsou finanční dary dle bodu I. této smlouvy.
II. Rada města ukládá
1. Andree Vincourové
1.1. zajistit uzavření darovací smlouvy dle bodu I.
Termín: 15.06.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ]

Usnesení bylo: PŘIJATO

Mgr. Iveta Mikšíková

Michal Najbrt

I. místostarostka

II. místostarosta

