Městský úřad Kolín
Zápis
z 31. schůze Rady města Kolína, konané dne 5.1.2004 od 15,00 hodin v kanceláři starosty
města Kolína
___________________________________________________________________________
Přítomni: Ing. Kaisler, p. Buřič, Mgr. Krumich, Mgr. Plašil, Mgr. Pekárek, MUDr. Rakušan,
MUDr. Moučka, p. Král, MUDr. Matějková
Zápis obsahuje usnesení č. 279
___________________________________________________________________________
PROGRAM
I.

Zahájení

II. Návrhy na schválení
Návrh na rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce
III. Informativní zprávy
Záměr odprodat z vlastnictví města Kolína části pozemkových parcel v k.ú. Sendražice
___________________________________________________________________________
I. ZAHÁJENÍ
Zahájení – v 15,00 hodin starostou města Ing. Kaislerem
Ověřovatelé zápisu z 31. schůze RM: MUDr. Moučka, Mgr. Plašil
Hlasování o programu: 9 – 0 – 0
Zapisovatelka: M. Jandová
___________________________________________________________________________
II. NÁVRHY NA SCHVÁLENÍ
Návrh na rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce
___________________________________________________________________________
Úvodní slovo: p. Buřič – místostarosta
( dne 23.12.2003 se uskutečnilo výběrové řízení o veřejnou zakázku na opravu
a odstranění statických poruch konstrukce obytného panelového domu čp. 110,
111, 112, 113 ul. Husova, Kolín I, včetně jeho zateplení )
Diskuse: Mgr. Krumich, p. Buřič, p. Král
( bude investice součástí rozpočtu na r. 2004 ?, bude se projednávat v rámci rozpočtu
– technologie prací – zahájení prací v březnu 2004, dokončení v prosinci 2004)
USNESENÍ č. 279 – Rada města Kolína
podle § 38 zák. č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů

2
rozhoduje
o nejvýhodnější nabídce na opravu a odstranění statických poruch
konstrukce obytného panelového domu č.p. 110, 111, 112, 113
ul. Husova, Kolín včetně jeho zateplení od firmy Teplotechna – Izolace
Praha, a.s.
Hlasování: 9 – 0 – 0
___________________________________________________________________________
III. INFORMATIVNÍ ZPRÁVY
Záměr odprodat z vlastnictví města Kolína části pozemkových parcel v k.ú. Sendražice
___________________________________________________________________________
Úvodní slovo: p. Buřič - místostarosta
( v souvislosti s majetkoprávní přípravou stavby silnice II/328-Ovčáry-J.LhotaD11 je předložen záměr odprodat z vlastnictví města část poz.parcely PK
1034/5, nově označenou jako parc.č. 1142/28 o výměře 983 m2, a část
poz.parc.KN 1034/5, nově označenou jako parc.č. 1142/30 o výměře 2.294 m2,
obě v kat. území Sendražice u Kolína, oddělené geometrickým plánem
č. 1526-16/2003 ze dne 20.7.2003, dosud nezapsané v katastru nemovitostí,
tj. celkem 3277 m2 pozemku, do vlastnictví Středočeského kraje se sídlem
v Praze 5, zastoupeného na základě Příkazní smlouvy ze dne 22.1.2003
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR)
Hlasování o zveřejnění záměru: 9 – 0 – 0
___________________________________________________________________________
Ukončení: v 15,50 hodin
Zapsala: Jandová

Jiří Buřič
místostarosta
města Kolína

Ing. Miroslav Kaisler
starosta
města Kolína

