Rada města Kolína, vzniklá na základě § 99 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění platných předpisů, funguje v níže uvedeném složení bez
personálních změn již od komunálních voleb z října 2006. Podle zákonného ustanovení je
devítičlenná, tzn., že počet členů rady nepřesáhl počet jedné třetiny členů zastupitelstva,
kterých je v Kolíně dvacet sedm. Členy Rady města Kolína v roce 2009 byli:
Jiří Buřič

- starosta města

(ODS)

MUDr. Pavel Hoffmann

- I. místostarosta

(SNK – ED)

Mgr. Roman Pekárek

- II. místostarosta

(ODS)

Mgr. Ondřej Plašil

- člen zastupitelstva

(ODS)

MUDr. Václav Navrátil

- člen zastupitelstva

(SNK – ED)

MUDr. Eva Matějková

- členka zastupitelstva

(ODS)

Ing. Karel Sova

- člen zastupitelstva

(KN a KDU-ČSL)

Mgr. Jiřina Veselá

- členka zastupitelstva

(SZ)

Jakub Plašil

- člen zastupitelstva

(ODS)

ODS= Občanská demokratická strana, SNK – ED = Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté, SZ =
Strana zelených, KN a KDU-ČSL = Koalice nezávislých a Křesťansko demokratická unie-Čsl. strana lidová.

Rada města Kolína se v roce 2009 sešla celkem na čtyřiceti třech schůzích, z nichž
se jen jedna konala mimo tradiční zasedací místnost v přízemí kolínské radnice. Jediná,
výjezdní schůze Rady města, se konala 16. listopadu v prostorách Městského zimního
stadionu. Schůzí Rady města se kromě jejich členů účastní vždy tajemník městského úřadu,
případně i jiní, radou pozvaní lidé a zaměstnanci městského úřadu, zpravidla vedoucí
odborů, kteří radě předkládají a zdůvodňují jednotlivé návrhy na usnesení. Jinak jsou
schůze Rady města ze zákona neveřejné. Pořadová čísla schůzí Rady města a tímto
orgánem přijatých usnesení, počínají začátkem volebního období let 2006 – 2010, jinými
slovy, V. volebního období od roku 1990, kdy bylo v naší republice po čtyřiceti letech
komunistické vlády obnoveno obecní zřízení. První schůze Rady města a první přijaté
usnesení v tomto období, má datum 6. listopadu 2006. V dalším textu jsou kronikářem
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zvolenou stručnou formou popsány všechny schůze rady, které se konaly v roce
2009. Nebylo by opravdu asi únosné, kdyby se na stránkách městské kroniky měly
objevovat kompletní zápisy ze všech již zmíněných čtyřicet tří schůzí rady z roku 2009. To
by vydalo za samostatnou kroniku. Pro ty, kdo se chtějí nejen v době současné, ale i
v dobách budoucích podrobněji seznámit s výsledky jednání Rady města Kolína a to nejen
za rok 2009, jsou zápisy z jejich schůzí uloženy napřed v archivu městského úřadu, odkud
se po uplynutí zákonem stanovené doby přesouvají do Státního okresního archivu
v Kolíně, kde budou uloženy, tak říkajíc na věky.
90. schůze Rady města, 1. v letošním roce, se konala v pondělí 5. ledna. Přítomni
byli všichni členové rady a schůzi řídil starosta města, Jiří Buřič. Byla přijata usnesení č.
1.431 – 1.433. Kromě aktu otevírání obálek s návrhy kupních smluv na některé bytové
nemovitosti, podle podmínek vyhlášené veřejné obchodní soutěže, rada ještě projednala a
schválila, jednak nájemní smlouvy na dobu určitou se zaměstnanci TPCA a jednak Řád
veřejného pohřebiště Zibohlavy a uzavření nájemní smlouvy na tento prostor
s Římskokatolickou farností Kolín.
91. schůze Rady města, 2. v letošním roce, se konala ve čtvrtek 8. ledna. Přítomno
bylo osm členů rady, jeden člen byl omluven a schůzi řídil starosta města, Jiří Buřič. Na
programu jednání byl pouze jeden bod. A tak po diskuzi a projednání doporučili radní
Zastupitelstvu města usnesením č. 1.434, aby schválilo rozpočet Kolína na rok 2009.
92. schůze Rady města, 3. v letošním roce, se konala v pondělí 12. ledna.
Přítomno bylo osm členů rady, jeden byl omluven a schůzi řídil místostarosta, MUDr.
Pavel Hoffmann. Z celkem dvanácti návrhů na usnesení a jiných žádostí a záměrů byly
těmi podstatnějšími: 1) schválení pronájmu pozemků městských lesů firmě Less and Forest
na dobu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2015, 2) doporučení Zastupitelstvu města ke
schválení navýšení základního kapitálu akciové společnosti Správa městských sportovišť
Kolín formou nepeněžního vkladu pozemků o 12.880.000 Kč. Celkově byla na této schůzi
schváleno třináct usnesení s čísly 1.435 – 1.447.
93. schůze Rady města, 4. v letošním roce, proběhla v pondělí 19. ledna s účastí
toliko pěti členů rady, když ostatní byli omluveni. Schůzi řídil místostarosta, Mgr. Roman
Pekárek. Bylo projednáno a schváleno šestnáct návrhů usnesení, č. 1.448 – 1.463, sedm
žádostí, tři záměry města a jedna informativní zpráva. Před zahájením schůze, byl její
program doplněn o dalších šest bodů. Podstatnými body jednání bylo schválení způsobu
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úhrady směnky číslo 114098/2008/VII překlenovacím financováním podle nabídky
Raiffeisenbank a.s. a doporučení, aby stejným způsobem postupovalo, tedy tuto operaci
schválilo i zastupitelstvo města. Obdobně bylo schváleno a znovu zastupitelstvu ke
schválení doporučeno i doplnění návrhu rozpočtu města na letošní rok
94. schůze Rady města, 5. v letošním roce, se uskutečnila v pondělí 2. února, opět
jen s účastí těsné, nadpoloviční většiny pěti členů rady. Ostatní byli, stejně jako minule a
stejně tak samozřejmě omluveni. Jednání rady řídil starosta města, Jiří Buřič. Schválena
byla usnesení č. 1.464 – 1.474, mezi nimi např. usnesení, kterým byla firmě RAISA Kolín
ve zjednodušeném podlimitním řízení přidělena zakázka s názvem „Veřejné osvětlení
Kolín – Sendražice, 2. zapínací bod“, za více jak 8,5 mil. Kč. Schváleno taktéž bylo
prodloužení 90 nájemních smluv na byty v majetku města i několik kritérii pro poskytování
příspěvků z rozpočtu města, např. na kulturní a ediční činnost, granty, sport. Rada
souhlasila i s finančním příspěvkem ve výši 10.000 Kč Vojenskému sdružení
rehabilitovaných v Kolíně.
95. schůze Rady města, 6. v letošním roce, proběhla v pondělí 9. února, s plným
počtem devíti členů tohoto městského orgánu a za řízení jednání místostarostou, MUDr.
Pavlem Hoffmannem. Rada schválila a ke schválení zastupitelstvu města doporučila
nabídku České spořitelny a.s. na zadání veřejné zakázky „Refinancování krátkodobého
směnečného úvěru ve výši cca 350 mil. Kč a restrukturalizace peněžních služeb pro město
Kolín“. Předsedkyní kulturní komise Rady města byla jmenována paní Jana Zahájská.
Poskytnuto bylo několik finančních příspěvků. 30.000 Kč 1. středisku Junáka, svazu skautů
a skautek na provoz skautských kluboven, 50.000 Kč 7. základní škole na akci s trochu
záhadným názvem „Revitalizace pedagogického sboru“ a 19.500 Kč Veterán Car Clubu
Kolín. Zastupitelstvu města byl k prodeji doporučen objekt čp. 23 v Legerově ulici. Celkem
bylo schváleno sedmnáct usnesení pod čísly 1.475 – 1.491.
96. schůze Rady města, 7. v letošním roce, se konala v pondělí 16. února. Celému
programu jednání nebyli přítomni tři členové, kteří se museli ze schůze s omluvou vzdálit
okolo 17. hod. Schůzi řídil místostarosta, Mgr. Roman Pekárek. Přijata byla usnesení č.
1.492 – 1.505. Rada mimo jiné doporučila zastupitelstvu ke schválení požární řád města a
zřizovací listiny jednotek dobrovolných hasičů Štítary, Zibohlavy a Sendražice. Schváleny
byly maximální ceny za odtah vozidel a jejich pobyt na odtahových parkovištích, stejně tak
jako zřízení několika věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města. Rada též
jmenovala po provedeném výběrovém řízení paní Ing. Gabrielu Malou, vedoucí kanceláře
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městského úřadu. Kromě toho bylo projednáno i několik záměrů města na prodej
nebo pronájem pozemků v majetku města. Rada též projednala zápisy z jednání dopravní
komise a komise tělovýchovy a sportu.
97. schůze Rady města, 8. v letošním roce, proběhla v pondělí 23. února. Za
řízení schůze starostou města Jiřím Buřičem, byla účast členů stoprocentní. Schválena
byla usnesení č. 1.506 – 1.517, mezi kterými bylo mimo jiné dvacet sedm smluv na nájem
nebo prodloužení doby nájmu bytů v majetku města. Taktéž byly schváleny finanční
odměny ředitelům škol zřizovaných městem Kolín. 15.000 Kč bylo poskytnuto SC Kolín,
jako příspěvek na dopravu do Vyškova, kde se konalo mistrovství ČR v minihokeji 2. tříd
základních škol. Zastupitelstvu města bylo ke schválení doporučeno několik návrhů na
prodej pozemků z majetku města za celkem cca 1,5 mil. Kč.
98. schůze Rady města, 9. v letošním roce, se konala v pondělí 2. března. Na
programu jednání byly, kromě návrhů na schválení, i záměry města, žádosti, zápisy ze
schůzí některých komisí a informativní zprávy. Účast byla téměř stoprocentní, pouze
jedena členka se omluvila až ze samého závěru schůze. Schůzi řídil místostarosta, MUDr.
Pavel Hoffmann. Schválena byla usnesení pod čísly 1.518 – 1.524. Nejpodstatnější bylo
usnesení č. 1.524, kterým rada doporučila Zastupitelstvu města schválit prodej bytových
jednotek v domech v ulicích Družstevní, Antonína Kaliny a Podskalské nábřeží za základní
cenu 7.500 Kč/m2 v panelových domech 8.000 Kč/m2 v ostatních – cihlových domech.
Skoro již tradičně bylo schváleno několik smluv na nájem bytů v majetku města a též
smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města. Projednána byla zpráva
o činnosti městské policie a zápisy z jednání komisí kulturní a pro připojené městské části.
99. schůze Rady města, 10. v letošním roce, se uskutečnila v pondělí 9. března se
stoprocentní účastí radních, kteří v jednání řízeném místostarostou Mgr. Romanem
Pekárkem, schválili usnesení čísla 1.525 – 1.541. Jednalo se např. o souhlas se zřízením
věcných břemen k vedení, přístupu a opravám rozvodného tepelného zařízení firmy Dalkia
a k umístění, provozování a opravám distribuční soustavy ČEZ na pozemcích města. Pod
číslem usnesení 1.528 doporučila rada Zastupitelstvu města prodej pozemkové parcely o
velikosti cca 800 m2 za cca 1,04 mil. Kč. Kromě více jak jedno sto třiceti smluv na nájem
nebo prodloužení nájmu bytů v majetku města, jmenovala Rada města usnesením č. 1.535
Pavla Pobřísla kronikářem města. Zastupitelstvu bylo doporučeno zvolit do funkcí
přísedících Okresního soudu v Kolíně p. RNDr. Vladimíra Synka a pí Jiřinu Motyčkovou.
Číslo 204 bylo schváleno jako celkový počet zaměstnanců městského úřadu a za 15 mil.
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Kč doporučila rada zastupitelstvu schválit 15 % obchodního podílu města
společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. V závěru schůze pověřila Rada města
svého člena a současně poslance Parlamentu ČR, Mgr. Ondřeje Plašila koordinací a
jednáním s Vládou ČR ve věci dluhů města, vzniklých s realizací průmyslové zóny Kolín –
Ovčáry a výstavby bytů pro zaměstnance TPCA.
Jubilejní 100. schůze Rady města a 11. v letošním roce, proběhla ve čtvrtek 12.
března. Za řízení schůze starostou města, Jiřím Buřičem, byl za účasti všech členů rady
projednáván pouze jediný bod programu. Tím bylo doporučení Zastupitelstvu města,
schválit I. rozpočtové opatření k již schválenému rozpočtu města na letošní rok. Hlavním
důvodem pro vznik tohoto opatření byly propady očekávaných příjmů z důvodu
přetrvávající finanční a hospodářské krize.
101. schůze Rady města a 12. v letošním roce, se konala v pondělí 16. března
s plnou účastí členů rady, kteří po projednání schválili usnesení č. 1.543 – 1.563. Schůzi
řídil starosta města, Jiří Buřič. V úvodu schůze si členové rady vyslechli názory zástupců
nájemníků bytů z Družstevní ulice a jejich žádost o snížení ceny bytů, které jim chce město
prodat. Rada vzala vyslovené připomínky na vědomí a poděkovala nájemníkům za zvolený
způsob prezentace názorů. Převážnou část usnesení pak tvořily schválené návrhy na
pronájem nebo prodloužení nájmu bytů v majetku města. Ve třech případech byl vysloven
souhlas se zřízením věcného břemene na pozemcích města pro potřeby firem Telefónica
O2, ČEZ Distribuce a STP Net s.r.o., v souvislosti s výstavbou silničního obchvatu města.
Usnesením číslo 1.544 byl do funkce vedoucího organizační složky města a současně
dirigenta Městské hudby Františka Kmocha, Radou města s platností od 1. dubna
jmenován p. Miloslav Bulín, DiS. Taktéž bylo doporučeno Zastupitelstvu města schválit
vykoupení pozemků z vlastnictví Oblastní nemocnice Kolín do majetku města za celkovou
cenu 2,77 mil. Kč, tj. za 515 Kč/m2. V závěru schůze rada projednala a vzala na vědomí
zápisy z jednání komisí školství a mládeže, životního prostředí a dopravy.
102. schůze Rady města a 13. v letošním roce, proběhla v pondělí 30. března.
Z jednání, které řídil místostarosta, MUDr. Pavel Hoffmann, byli omluveni dva členové a
přijata byla usnesení pod čísly 1.564 – 1.582. Rada schválila finanční příspěvky na konání
akce Den země a TJ SC Kolín na dopravu hokejistů 4. a 5. tříd na turnaj. Vedle již
tradičního schvalování nebo prodlužování nájmů bytů v majetku města, byly též schváleny
dvě výpovědi z nájmu bytů a několik prodejů bytů z majetku města formou dražby. Několik
dalších usnesení obsahovalo doporučení rady Zastupitelstvu města, k bezúplatnému nabytí
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či k bezúplatnému pronájmu pozemků z vlastnictví ČR, Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kolín.
103. schůze Rady města a 14. v letošním roce, se konala v pondělí 6. dubna.
Schůze se za řízení místostarostou, Mgr. Romanem Pekárkem, zúčastnilo sedm radních.
Dva členové byli omluveni. Projednána a schválena byla usnesení pod čísly 1.583 – 1.589.
Vedle p. Miloslava Bulína, byl do funkce dirigenta organizační složky města, kterou je
Městská hudba Františka Kmocha, jmenován i p. Jan Bubák. Vedle schválení cca 120
smluv na prodloužení nájmu bytů v majetku města na dobu určitou a několika výpovědí
z nájmu, schválila rada taktéž několik nájemních smluv v domech s pečovatelskou službou
a v Penzionu pro důchodce. Poskytnuty byly finanční příspěvky Svazu tělesně postižených
v Kolíně na vybavení kanceláře, stejně tak jako Farnímu sboru Českobratrské církve
evangelické na opravu fasády Husova domu a budovy fary.
104. schůze Rady města a 15. v letošním roce, proběhla ve čtvrtek 9. dubna.
Schůzi, za přítomnosti osmi členů rady, jeden člen byl řádně omluven, řídil starosta města
Jiří Buřič. Přijata byla usnesení pod čísly 1.600 – 1.607. Byl vyhlášen konkurz a
jmenována konkurzní komise a pro výběrové řízení na místo ředitelky mateřské školy
v Jeronýmově ulici. Též byla jmenována dočasná ředitelka tohoto předškolního zařízení.
Rada schválila a doporučila ke schválení Zastupitelstvu města zastavení nemovitostí a
pohledávek města ve prospěch zástavního věřitele České spořitelny, což bylo podmínkou
pro uzavření smlouvy o úvěru. Podpisem všech smluv souvisejících s poskytnutím úvěru od
České spořitelny, pověřila rada starostu města, Jiřího Buřiče.
105. schůze Rady města a 16. v letošním roce, se konala v pondělí 27. dubna. Za
účasti osmi členů rady, jedna členka byla omluvena a za řízení místostarosty MUDr.
Pavla Hoffmanna, bylo na programu této schůze rekordních třicet devět návrhů na
schválení, patnáct žádostí, tři záměry města, tři zápisy ze schůzí komisí rady a tři
informativní zprávy. Schůze, která trvala šest hodin, od 15,00 do 20,55 hod, nakonec
schválila třicet sedm usnesení pod čísly 1.608 – 1.645. Na úvod schůze zvolila Rada města
v součinnosti a za přítomnosti dvaceti členů tzv. bilaterální poroty osobnost města za rok
2008, kterou se nakonec stal ředitel HZS Kolín, plukovník Jan Bradna. Kromě tradičních
usnesení o pronájmu, případně prodloužení nájmu bytů v majetku města a pronájmu
jiných nebytových prostor, byl např. schválen finanční příspěvek z rozpočtu města ve výši
200.000 Kč Římskokatolické farnosti v Kolíně na opravu církevního majetku. Projednáno
a schváleno bylo také několik usnesení na zřízení věcných břemen. Z jednání svých
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orgánů, rada projednala a vzal na vědomí zápisy ze schůzí komisí školské a
mládeže, tělovýchovy a sportu a komise dopravní.
106. schůze Rady města a 17. v letošním roce, proběhla v pondělí 4. května.
Schůze se za vedení místostarosty Mgr. Romana Pekárka zúčastnilo osm členů. Jeden
radní byl omluven. Přijata byla usnesení č. 1.46 – 1.648. Zastupitelstvu města bylo ke
schválení doporučeno několik prodejů pozemků z vlastnictví města, celkem za cca 890.000
Kč. Schváleno bylo i zřízení věcného břemene ve prospěch firmy STP Net s.r.o. Projednán
byl záměr na odprodej akcii Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč a.s. v držení
města. Vyslechnuty byly žádosti zástupců hokejového oddílu SC Kolín ve věci podpory
před i v nadcházející sezoně a Policie ČR ve věci bezplatného parkování vozidel. Uděleno
bylo taktéž několik výjimek z tržního řádu města.
107. schůze Rady města a 18. v letošním roce, se konala v pondělí 11. května.
Přítomno bylo sedm členů rady, když dva byli řádně omluveni. Schůzi, která přijala
usnesení č. 1.649 – 1.658, řídil starosta města Jiří Buřič. Rada doporučila Zastupitelstvu
města schválit jednak II. rozpočtové opatření a jednu přísedící Okresního soudu v Kolíně.
Kromě několika drobných prodejů majetku města, byly schváleny nájemní smlouvy i
smlouvy na prodloužení nájmu městských bytů. Schváleno bylo několik smluv o poskytnutí
právních služeb ve věcech prodejů bytových jednotek. Vyhlášen byl též záměr na
zpracování lesních hospodářských osnov.
108. schůze Rady města a 19. v letošním roce, proběhla v pondělí 18. května.
Přítomni byli všichni členové rady a za řízení místostarosty MUDr. Pavla Hoffmanna
přijala schůze usnesení č. 1.659 – 1.671. Na úvod se rada zabývala Zpravodajem. Přijala
zásady pro jeho vydávání a zabývala se i personálním obsazením redakční rady a místem
šéfredaktora. Byl poskytnut finanční příspěvek Mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka
na organizaci koncertu v rámci hudebního festival Americké jaro. Zrušeny byly části
některých předchozích usnesení rady ve věcech nájmu bytů a současně bylo schváleno
několik desítek smluv na prodloužení nájmu v městských bytech. Sdružení firem Kompres a
Konstav byla po předchozím výběrovém řízení přidělena zakázka s názvem „Zlepšení
tepelně technických vlastností budovy ZŠ Lipanská v Kolíně“. Zřízena byla také dvě věcná
břemena na práva vykonávat komunikační činnost a práva k přístupu a opravám
podzemního teplovodního rozvodu. Projednány a schváleny byly zápisy ze schůzí několika
komisi Rady města: dopravní, školské a mládeže a tělovýchovy a sportu.
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109. schůze Rady města a 20. v letošním roce, se konala v pondělí 1. června.
Celého průběhu schůze se zúčastnilo pět členů rady, čtyři byli z některých částí jednání
omluveni. Schůze, kterou řídil místostarosta Mgr. Roman Pekárek, přijala usnesení čísla
1.672 – 1.692. Rada projednala dvacet jedna návrhů na schválení, sedm žádostí, několik
informativních zpráv a zápisy ze schůzí komisí kulturní a pro připojené městské části.
V úvodu schůze rada poskytla finanční příspěvky Regionálnímu muzeu v Kolíně na vydání
sbírky básní Mileny Wiesnerové a FK Kolín na účast žákovského družstva na turnaji ve
slovenském Prešově. Schváleny byly taktéž mimořádné odměny ředitelům škol zřizovaných
městem Kolín. Několik dalších schválených návrhů na usnesení se týkalo jak prodloužení
nájemních smluv na městské byty, tak záležitostí se zřízením věcných břemen. V souvislosti
se stavbou dopravního obchvatu města, bylo investoru stavby pronajato několik pozemků.
Několik dalších usnesení doporučilo Zastupitelstvu města schválit prodeje některých
pozemků z vlastnictví města a taktéž 21.295 ks akcií Vodohospodářské společnosti
Vrchlice – Maleč. Paní Monika Šafránková byla radou jmenována ředitelkou mateřské
školy v Jeronýmově ulici.
110. schůze Rady města a 21. v letošním roce, proběhla ve čtvrtek 11. června.
Schůze se zúčastnilo osm členů rady, jeden byl řádně omluven. Jednání rady, které řídil
starosta města, Jiří Buřič, přijalo pod čísly 1.693 – 1.708 celkem šestnáct usnesení. Mimo
jiné byla změněna sazba parkovného na Karlově náměstí, prodlouženo několik desítek
nájemních smluv na byty v majetku města, prominutí poplatků Policii ČR za vyhrazená
parkovací místa a schváleno několik smluv na zřízení věcných břemen. Zastupitelstvu
města pak rada doporučila schválit jak hospodaření města za rok 2008 včetně jeho
přezkoumání firmou AV Auditing Pardubice, tak i III. rozpočtové opatření a spolu
s několika prodeji pozemků z vlastnictví města i zrušení příspěvkové organizace Městský
zimní stadion ke dni 1. července 2009. Pan Tomáš Růžička byl jmenován novým
předsedou bezpečnostní komise. Uděleno bylo i několik výjimek z předepsaného počtu
žáků ve třídách některých kolínských mateřských škol.
111. schůze Rady města a 22. v letošním roce, se konala v pondělí 15. června.
Schůzi za účasti sedmi členů rady, dva byli řádně omluveni, řídil místostarosta, Mgr.
Roman Pekárek. Během jednání byla přijata usnesení pod čísly 1.709 – 1730. Bylo přijato
pět usnesení, kterými byla zřízena věcná břemena na práva zřízení vodovodní přípojky,
provozování a údržby plynárenského zařízení a umístění distribuční soustavy. Bylo
pronajato několik nebytových prostor v majetku města, stejně tak jako byla schválena řada
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smluv na nájem nebo prodloužení nájmu městských bytů. S kladným výsledkem
bylo projednáno i několik návrhů na částečná zrušení nebo změny některých dříve
uzavřených kupních smluv. Rada také stanovila počet zaměstnanců městského úřadu na
číslo 203. Též bylo projednáno několik záměrů města a na vědomí byly vzaty zápisy
z jednání dopravní komise a komise pro ochranu životního prostředí.
112. schůze Rady města a 23. v letošním roce, se konala v pondělí 22. června. Za
účasti osmi členů rady, jeden člen byl omluven, bylo za řízení schůze místostarostou, Mgr.
Romanem Pekárkem, přijato třináct usnesení pod čísly 1.731 – 1.743. Čtyři usnesení se
týkaly zřízení věcných břemen, několik dalších uzavření, prodloužení ale i vypovědí
nájemních smluv na byty v majetku města. Všechny smlouvy na věcná břemena měly vazbu
na budovaný dopravní obchvat města. V závěru schůze byla Rada města informována o
technickém stavu zimního stadionu a o dokončení rekonstrukce střechy.
113. schůze Rady města a 24. v letošním roce, se konala v pondělí 29. června.
Účast, s výjimkou dvou částečných a krátkých omluv, byla stoprocentní. Schůzi, která
přijala čtrnáct usnesení pod čísly 1.744 – 1.757, řídil starosta města, Jiří Buřič. Zřizování
věcných břemen v souvislosti se stavbou dopravního obchvatu města, bylo předmětem
několika návrhů na schválení i během této schůze. Již tradičně bylo také schváleno několik
smluv na pronájem nebytových prostor i bytů v majetku města, včetně tzv. holobytů
v Tovární ulici. Poskytnut byl finanční příspěvek na provoz výletní lodi Kolinea jejímu
majiteli, p. Martínkovi. Rada doporučila Zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek
50.000 Kč obci Jeseník nad Odrou, která byla těžce poškozena květnovými povodněmi. Ve
stejném duchu pak rada schválila 15.000 Kč obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni.
Zastupitelstvu bylo ještě doporučeno schválit dodatek ke III. rozpočtovému opatření a
odvolat a současně jmenovat novou členku dozorčí rady společnosti Městské tepelní
hospodářství s.r.o. Na vědomí rada vzala i zápisy z jednání komise pro připojené městské
části a komise zdravotní a sociální.
114. schůze Rady města a 25. v letošním roce, se konala v pondělí 13. července.
Za řízení místostarosty Mgr. Romana Pekárka měla schůze stoprocentní účast a během
svého jednání přijala usnesení č. 1.758 – 1.774. Ve výši 10.000 Kč byl opětně poskytnut
finanční příspěvek na prázdninový provoz výletní lodi Kolinea za podmínek jedné jízdy
každou prázdninovou neděli s tím, že děti do dvanácti let budou mít jízdy zdarma.
Schváleny byly zadávací podmínky pro zhotovitele akce „Rozšíření a optimalizace ČOV“
spolu se souvisejícím schválením členů a náhradníků pro otevírání obálek a komise pro
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hodnocení nabídek na tuto akci. Schválit několik usnesení s právy na zřízení
věcných břemen, pronájem nemovitého majetku, nájmu nebytových prostor i městských
bytů, musela i tato schůze rady města.
115. schůze Rady města a 26. v letošním roce, se konala v pondělí 27. července.
Dvě členky rady byly omluveny na část schůze, ostatní členové se jejího jednání zúčastnili
v plném rozsahu. Schůze, kterou řídil místostarosta MUDr. Pavel Hoffmann, měla kromě
osmnácti návrhů na schválení, dále na programu několik žádostí, záměrů města a
informativních zpráv. Přijata byla usnesení č. 1.775 – 1.793, mezi nimiž např. bylo
uzavření nájemních smluv na byty s pečovatelskou a rozhodnutí o umístění do Penzionu
pro důchodce. Dále byl vysloven souhlas s vyřazením některého dlouhodobého hmotného
majetku z evidence. Schváleno bylo bezúplatné užívání pozemků v prostoru mezi ulicemi
Veltrubská a Chelčického, které jsou ve vlastnictví Farního sboru Českobratrské církve
evangelické. Téměř již tradičně bylo schváleno zřízení několika věcných břemen na
pozemcích ve vlastnictví města Kolín. Projednány a schváleny byly i zásady pro používání
městského rozhlasu. Taktéž bylo schváleno několik žádostí k použití znaku města Kolín při
některých propagačních a sportovních akcích. Schválena byla i výroční zpráva společnosti
Správa městských sportovišť a.s. za rok 2008 a současně byl této společnosti poskytnut
finanční příspěvek na pořádání závodu v kolínském bikeparku. Rada si také vyslechla
zprávu o činnosti městské policie za první pololetí roku 2009 a vzala na vědomí
informativní zprávu o umístění fotovoltaické elektrárny v průmyslové zóně Kolín Ovčáry.
116. schůze Rady města a 27. v letošním roce, se konala v pondělí 10. srpna. Až
na jednu omluvu, se Rada města k této schůzi sešla kompletní. Za řízení starosty města,
Jiřího Buřiče, byla v průběhu jednání přijata usnesení č. 1.794 – 1.817. Na programu bylo
vedle dvaceti šesti návrhů na schválení i sedm žádostí a několik informativních zpráv.
V úvodu schůze rada souhlasila s použitím znaku města při letošním „Kašparově
kolínském mimoriálu“ a pověřila společnost No production s.r.o. organizací 47. ročníku
mezinárodního hudebního festivalu Kmochův Kolín 2010. Závažným usnesením, které však
rada přijala jednomyslně, bylo jednostranné zvýšení nájmů v bytech v majetku města
s platností od 1. ledna 2010. Schváleno bylo také několik usnesení, kterými byl nejen
prodloužen nájem v městských bytech, ale schválena byla i jedna výpověď z tohoto nájmu.
U několika veřejných zakázek města bylo schváleno pořadí uchazečů o jejich realizaci. Tři
schválená usnesení se tradičně týkala zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví
města Kolín. V části informativních zpráv, si rada mimo jiné vyslechla i závěrečnou
hodnotící zprávu o průběhu 46. ročníku festivalu dechových hudeb „Kmochův Kolín“.
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117. schůze Rady města a 28. v letošním roce, se konala v pondělí 24. srpna.
Účast byla obdobná jako při poslední schůzi, tzn., že až na jednu omluvu, se rada sešla
kompletní. Schůzi řídil místostarosta MUDr. Pavel Hoffmann a bylo na nepřijato sedm
usnesení pod čísly 1.818 – 1.824. Např. byla přijata pravidla pro přijímání a vyřizování
petic a stížností a nařízení města Kolína č. 3/2009 o ochraně hnízdní populace rorýse
obecného při rekonstrukci budov. Schváleno bylo také usnesení, kterým budou (byly)
osloveny firmy pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu „Městský domov důchodců
v Kolíně – výtah“. Sdružení pro pomoc tělesně postiženým Srdíčko, byl poskytnut finanční
příspěvek na zakoupení notebooku. Bylo taktéž schváleno několik záměrů města, na
bezúplatný převod a směny několika pozemků. V informativních zprávách bylo vzato na
vědomí hospodaření Městské hudby Františka Kmocha za sedm měsíců letošního roku a
též byla vyslechnuta zpráva basketbalového oddílu BC Kolín před nadcházející sezonou.
Projednán a radou byl na vědomí vzat zápis z jednání komise pro připojené městské části.
118. schůze Rady města a 29. v letošním roce, se konala v pondělí 7. září. Schůze
se zúčastnili všichni členové rady, dva z nich však byli na část jednání omluveni. Za řízení
schůze místostarostou MUDr. Pavlem Hoffmannem, bylo přijato osmnáct usnesení, č.
1.825 – 1.842. Čtyři z nich, se týkaly zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví
města. V jednom případě byl povolen souhlas s vyšším počtem žáků ve třídě základní
školy, stejně tak, jako byla udělena výjimka z počtu dětí v jedné z kolínských mateřských
škol. Městskému zastupitelstvu bylo doporučeno, aby schválilo obecně závaznou vyhlášku
města č. 2/2009 o stanovení školských obvodů základních škol v Kolíně. Dále byl
zastupitelům doporučeno, aby schválili a) IV. rozpočtové opatření k letošnímu rozpočtu
města, b) několik dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací a škol,
zřizovaných městem. Dalším významným doporučením ke schválení Zastupitelstvu města,
byl návrh na prodej 92.144 m2 pozemků v průmyslové zóně Kolín–Šťáralka, z vlastnictví
město do majetku společnosti COSS spol. s r.o. za cenu 15 mil. Kč, tj. 163 Kč/m2.
Zamítnuty byly žádosti nájemníků o přehodnocení situace v prodejích bytů v ulicích Ant.
Kaliny a Podskalské nábřeží. Projednán a vzat na vědomí byl i zápis z jednání kulturní
komise. Na závěr byla vzata na vědomí informativní zpráva o pořádání Prvního
staročeského řemeslného trhu na Karlově náměstí, ve čtvrtek 17. září.
119. schůze Rady města a 30. v letošním roce, se konala v pondělí 14. září.
Přítomno bylo sedm členů rady, dva byli řádně omluveni. Schůzi, při které bylo pod čísly
1.843 – 1.865 přijato dvacet tři usnesení, řídil starosta města Jiří Buřič. V úvodu radní
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souhlasili s poskytnutím finančního příspěvku Konfederaci politických vězňů
v Kolíně na zhotovení pamětní desky Borise Volka ve výši 10.000 Kč. Osloveno bylo
několik firem ve věci zhotovení stavební úpravy křižovatek a areálu průmyslové zóny Kolín
– Ovčáry. Schváleno bylo pořadí pro uchazečů pro zhotovení zakázek „Městský domov
důchodců v Kolíně – výtah“ a „Rekonstrukce a oprava střechy 2. ZŠ“. Dále rada
schválila finanční příspěvek z rozpočtu města ve výši 180.000 Kč na pokračování
rekonstrukce (obnovy) zastřešení lodě a presbytáře kostela sv. Víta v Kolíně V. Taktéž bylo
schváleno několik usnesení na bezúplatný převod, užívání nebo výpůjčku pozemků ve
vlastnictví ČR. V několika dalších usneseních bylo schváleno více jak jedno sto smluv na
nájem městských bytů nebo na prodloužení tohoto nájmu. Čtyři přijatá usnesení se týkala
pronájmu nebytových prostor v majetku města, jednak v synagoze a pak v budově bývalé
polikliniky ve Smetanově ulici.Rada města také doporučila zastupitelům schválit výstavbu
fotovoltaické výroby elektřiny v areálu firmy KOPOS Kolín a.s., která bude umístěn na
střechách hlavních výrobních objektů továrny.
120. schůze Rady města a 31. v letošním roce, se konala v pondělí 21. září. Za
stálé účasti sedmi a částečné dvou členů rady, řídil tuto schůzi starosta města, Jiří Buřič.
Pod čísly 1.866 – 1.868, byla přijata tři usnesení. Prvním usnesením doporučila Rada
města zastupitelům, aby schválili uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej
pozemků v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry společnosti ECHELON a.s. za aktuální tržní
cenu a se souhlasem Mezirezortní komise Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ve
druhém usnesení doporučili radní Zastupitelstvu města, schválit dodatek ke IV.
rozpočtovému opatření k rozpočtu města. Třetím usnesením schválila Rada města náhradu
4.947 ks listinných akcii Správy městských sportovišť, částkou 20.000 Kč. V závěru schůze
bylo potvrzeno, že pí MUDr. Eva Matějková byla delegována radou i zastupitelstvem
města do funkce členky dozorčí rady Městského tepelného hospodářství (MTH).
121. schůze Rady města a 32. v letošním roce, se konala v pondělí 5. října. Za
stoprocentní účasti členů tady, byla na schůzi, kterou řídil místostarosta, Mgr. Roman
Pekárek, přijata usnesení č. 1.869 – 1.895. Kromě toho rada projednala šest žádostí, pět
záměrů města, čtyři informativní zprávy a dva zápisy z jednání komisí. V několika
usneseních rada schválila více jak sto třicet nájemních smluv na byty v majetku města
nebo smluv, tento nájem prodlužujících. V dalším usnesení byla schválen záměr prodeje
bytového domu v Sokolské ulici a současně byly vyhlášeny podmínky veřejné soutěže na
uzavření kupní smlouvy na tento objekt. Osloveno bylo pět firem na zhotovení zakázky
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„Rekonstrukce hospodářského objektu na denní stacionář v areálu Rimavské
Soboty čp. 923. Taktéž bylo schváleno pořadí uchazečů na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Křižovatka Okružní / Ovčárecká a přechody pro chodce v ulici
Ovčárecké“. Stejně jako ve 119. schůzi rady, bylo schváleno několik usnesení na
bezúplatný převod, užívání nebo výpůjčku pozemků ve vlastnictví ČR. Pět usnesení se
týkalo souhlasu rady se zřízením věcných břemen na pozemcích města. Schváleny byly i
mimořádné odměny ředitelům škol, zřizovaných městem. Projednané záměry města se
týkaly pronájmu nebo prodejů pozemků ve vlastnictví města a navýšení základního
kapitálu společnosti Správa městských sportovišť Kolín a.s. Projednány a na vědomí byly
vzaty zápisy z jednání kulturní komise a komise pro připojené městské části.
122. schůze Rady města a 33. v letošním roce, se konala v pondělí 12. října.
Přítomno této schůzi bylo sedm a omluveni byli dva členové Rady města. Za řízení schůze
místostarostou MUDr. Pavlem Hoffmannem, bylo pod č. 1.896 – 1.906, přijato jedenáct
usnesení. Bylo mezi nimi i usnesení o poskytnutí finančního příspěvku o.s. Barry na
pořádání loutkového festivalu „Šmidra a …… šmytec“, stanovení pořadí uchazečů pro
zhotovení veřejné zakázky „Zateplení pláště budovy čp. 44 v Tovární ulici“ i oslovení
firem pro zhotovení zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy a nástavba ubytovny osob
bez přístřeší, Polepská 550, Kolín IV“. Kromě tradičních usnesení o zřízení věcných
břemen na pozemcích města, pronajala rada Českému svazu chovatelů pozemek o výměře
4.327 m2 ve Štítarech. Obdobně rada schválila pronájem pozemků pod centrálním
dětským hřištěm na sídlišti, které jsou ve vlastnictví Oblastní nemocnice Kolín, o celkové
výměře 5.372 m2, městu Kolín. V závěru jednání rada projednala a vzala na vědomí
zápisy z jednání některých svých komisí: tělovýchovy a sportu, školské a mládeže, kulturní
a bezpečnostní.
123. schůze Rady města a 34. v letošním roce, se konala v pondělí 19. října.
Přítomno této schůzi bylo osm a omluven byl jeden člen Rady města. Schůzi řídil starosta
města, Jiří Buřič. Přijato bylo patnáct usnesení pod čísly 1.907 – 1.921. Pět usnesení se
opět týkalo souhlasu se zřízením věcného břemene na pozemcích města. Firmě MSILNICE z Pardubic byla přidělena realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební
úpravy křižovatek v areálu průmyslové zóny Kolín – Ovčáry“. Rada též schválila několik
usnesení, kterými souhlasila buď s bezúplatným převodem nebo s výpůjčkou pozemkových
parcel ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Mgr. Petr
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Steklý byl dalším usnesením jmenován manažérem Městského programu prevence
kriminality pro léta 2008 – 2011. V závěru jednání byl radě představen projekt –
Dokončení západní části Městského zimního stadionu, spočívající hlavně ve vybudování
nové, nízkonákladové haly a odstranění současné vestavby západní tribuny a její
nahrazení novou, dvoupodlažní vestavbou.
124. schůze Rady města a 35. v letošním roce, se konala v pondělí 26. října.
Stejně jako při minulé schůzi bylo přítomno osm a omluven byl jeden člen rady. Schůzi,
která přijala deset usnesení pod čísly 1.922 – 1.931, řídil místostarosta, MUDr. Pavel
Hoffmann. V úvodu byly za přítomnosti notářky, JUDr. Slabé, otevřeny obálky s návrhy
kupních smluv na prodej domu v Sokolské č. 5 a několika pozemkových parcel v Žižkově
ulici. V obou případech byla podána jen jedna nabídka, otevírala se tedy pokaždé jen
jedna obálka. V dalším průběhu schůze bylo schváleno Nařízení města č. 4/2009, kterým
byly vymezeny úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nebude zajišťovat sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
V několika dalších usneseních bylo schváleno téměř sto dvacet smluv na uzavření nebo
prodloužení nájmu městských bytů. V jednom případě bylo též schváleno vypovězení
z nájmu. Schválen byl také souhlas s použitím znaku města Kolín pro účely vydání
kalendáře a plakátů města. Rada souhlasila se dvěma záměry města, pronajmout pozemky
v katastrálním území Sendražice k zemědělskému využití a také se záměrem navýšit
základní kapitál Správy městských sportovišť Kolín a.s. formou nepeněžního vkladu
pozemků. Projednán a na vědomí byl vzat zápis z jednání komise zdravotní a sociální.
125. schůze Rady města a 36. v letošním roce, se konala v pondělí 2. listopadu.
Přítomno jednání této schůze bylo osm členů, jedna členka rady byla řádně omluvena. Za
řízení schůze místostarostou Mgr. Romanem Pekárkem, bylo přijato šestnáct usnesení
s čísly 1.932 – 1.947. Rada souhlasila s umístěním znaku města na osmnáct vozů firmy
TAXI ESO Kolín. Schváleno bylo několik smluv na nájem v bytech města s pečovatelskou
službou, podobně jako bylo schváleno i několik výpovědí z nájmu v ostatních městských
bytech. Rada také finančně přispěla Regionálnímu muzeu Kolín na vydání publikace o
bitvě u Kolína a Gymnáziu na výměnný zahraniční pobyt studentů. Zastupitelstvu bylo
doporučeno, aby schválilo uhrazení nákladů za zřízení elektrické přípojky v objektu
Kolárka – Komunitní centrum sociálních služeb. Firmě KG – Servis spol. s r.o. byla
přidělena veřejná zakázka akce „Stavební úpravy a nástavba ubytovny osob bez přístřeší
v Polepské ulici“. Projednány a schváleny byly tři návrhy na zřízení věcného břemene na
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pozemcích města. Projednány a vzaty na vědomí byly taktéž zápisy ze schůzí
kulturní komise a komise tělovýchovy a sportu.
126. schůze Rady města a 37. v letošním roce, se konala v pondělí 9. listopadu.
Za účasti všech členů rady a za řízení schůze starostou města Jiřím Buřičem, bylo přijato
šestnáct usnesení s čísly 1.948 – 1.963. V úvodu rada doporučila zastupitelům schválit jak
úpravy územního plánu města, které nejsou v rozporu s politikou územního rozvoje města,
ani VÚC Střední Polabí, tak V. rozpočtové opatření k rozpočtu města na letošní rok, tak i
prodej domu čp. 5 v Sokolské ulici. Dále bylo Zastupitelstvu města doporučeno schválit
pravidla rozpočtového provizoria na rok 2010 i návrh na přenesení některých kompetencí
ze zastupitelstva na Radu města. Firmě AVE Kolín s.r.o. byla přidělena veřejná zakázka
akce „Vybudování herního plácku v lokalitě Zengrova ulice“. V rámci této akce byla
schválena výše ročního pronájmu za pozemek firmy ČEZ a.s., na kterém bude plácek
vybudován. Další dvě usnesení se týkala zřízení věcného břemene na pozemcích města.
Jako již tradičně byly v závěru schůze projednány a vzaty na vědomí zápisy ze schůzí
komisí školské a mládeže a sportu a tělovýchovy.
127. výjezdní schůze Rady města a 38. v letošním roce, se konala v pondělí 16.
listopadu v prostorách Městského zimního stadionu. Mimo částečné omluvy jednoho
člena, byla účast na schůzi stoprocentní. Za řízení schůze místostarostou MUDr. Pavlem
Hoffmannem, bylo pod čísly 1.964 – 1.973 přijato deset usnesení, projednáno jedenáct
žádostí, jeden zápis ze schůze komise a dvě informativní zprávy. Kromě několika
schválených smluv na nájem městských bytů nebo na prodloužení doby jejich nájmů, rada
taktéž schválila pronajmutí několika pozemků k zemědělskému využití. Schváleno bylo i
zřízení jednoho věcného břemene na pozemku města a zastupitelstvu byl ke schválení
doporučen jak prodej cca 350 m2 Správě městských sportovišť Kolín a.s., tak dodatek k V.
rozpočtovému opatření. Naopak rada nedoporučila zastupitelům schválit prominutí
finanční půjčky FK Kolín ve výši 213.500 Kč. V závěru schůze schválila Rada města
záměry na vydání etických kodexů zaměstnance a zastupitele města Kolína. Stanoveny
byly termíny výročních trhů pořádaných v roce 2010 na Karlově náměstí takto:
VELIKONOČNÍ
MÁJOVÝ
POSVÍCENSKÝ
HAVELSKÝ
MARTINSKÝ
VÁNOČNÍ

čtvrtek
čtvrtek
pondělí
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek

01. 04. 2010
13. 05. 2010
30. 08. 2010
14. 10. 2010
11. 11. 2010
16. 12. 2010
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128. schůze Rady města a 39. v letošním roce, se konala v pondělí 30. listopadu.
Mimo částečné omluvy jednoho člena, byla účast na schůzi stoprocentní. Za řízení schůze
místostarostou MUDr. Pavlem Hoffmannem byla přijata usnesení č. 1.974 – 1.995. Na
programu bylo dvacet čtyři návrhů na schválení, sedm žádostí, několik záměrů města,
zápisů z jednání komisí a informativních zpráv. V úvodu schůze proběhlo za přítomnosti
notářky, JUDr. Slabé, otevírání obálek s návrhy kupních smluv podle podmínek veřejné
obchodní soutěže na prodej některých parcel z majetku města. Dvě nabídky z otevřených
obálek budou po provedení právních analýz a prověření dalších zadávacích podmínek
postoupeny k dalšímu projednání. Výběr některých přijatých usnesení. Obchodní akademii
Kolín byl schválen finanční příspěvek na zahraniční výměnný pobyt s Rimavskou Sobotou.
O cca 4,3 mil. Kč byla zvýšena hodnota budovy Základní umělecké školy v Sokolské ulici.
Ředitelům škol zřizovaných městem, byly uděleny mimořádné odměny. Bylo schváleno
vyřazení z evidence a způsob likvidace některého drobného dlouhodobého majetku.
Schváleno bylo celkem sedmnáct smluv na nájem městských bytů pro zaměstnance TPCA.
Schválena byla i jedna výpověď z nájmu nebytových prostor a splatností od 1. ledna 2010
bylo příspěvkové organizaci Městský společenský dům pronajato za 100.000 Kč/rok 2.813
m2 v budově, kde tato organizace sídlí. Pronajato bylo také 72 m2 nebytového prostoru
v ulici Antonína Kaliny. Několik usnesení obsahovalo doporučení městským zastupitelům
ke schválení prodeje některých bytových jednotek, pozemků a k přijetí bezúplatných
převodů a výpůjček pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Další dvě usnesení se týkala zřízení věcných břemen na pozemcích města.
129. schůze Rady města a 40. v letošním roce, se konala v pondělí 7. prosince.
Schůzi, které se zúčastnilo osm členů rady, jeden byl řádně omluven, řídil místostarosta
MUDr. Pavel Hoffmann. Přijato bylo devatenáct usnesení pod čísly 1.996 – 2.014. Vedle
toho bylo projednáno několik žádostí, záměrů města a informativních zpráv. Výběr
z přijatých usnesení. Sportovnímu klubu Fortuna Kolín byl poskytnut finanční příspěvek
na zakoupení dračí lodě. Obě nabídky na koupi pozemků z otevřených obálek předchozí
schůze rady, byly odmítnuty. Jedna pro nevhodnost nabídky a druhá pro nesplnění
uveřejněných podmínek soutěže. Schváleno bylo téměř padesát smluv na nájem bytů
v majetku města zaměstnancům TPCA na různě dlouhé doby určité. Od šesti měsíců do
dvou let. Pronajato bylo také několik pozemků k zemědělskému využití. Čtyři usnesení se
týkaly zřízení věcných břemen na pozemcích města. Schváleny byly též finanční dary
(odměny) starostovi a místostarostům města, stejně tak, jako byl schválen Etický kodex
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zaměstnance města Kolín. Vladimír Kubizňák z Golčova Jeníkova byl pověřen
organizací výročních trhů na Karlově náměstí v roce 2010. Projednán a na vědomí byl
vzat zápis ze schůze kulturní komise.
130. schůze Rady města a 41. v letošním roce, se konala v pondělí 14. prosince.
Na schůzi, které se zúčastnilo sedm členů rady, dvě členky byly řádně omluveny, řídil
místostarosta Mgr. Roman Pekárek, bylo přijato celkem patnáct usnesení pod čísly 2.015
– 2.029. Ze schválených usnesení. Rada souhlasila s podáním žádosti o neinvestiční dotaci
ze Stč. kraje na podporu plánování rozvoje sociálních služeb v roce 2010 s finanční
spoluúčastí města ve výši 20.000 Kč. Mateřské školce Klubíčko byl poskytnut finanční
příspěvek ve výši 25.000 Kč. Rada souhlasila, aby výpověď z nájmu nebytových prostor
v ulici Na Hradbách dostala z důvodů neplacení nájemného firma Camfi. Stejně tak
souhlasila s jednou výpovědí z nájmu městského bytu. Společnosti Fokus, což je sdružení
péče o duševně nemocné, pronajala rada nebytové prostory v Ovčárecké ulici. Bylo
schváleno šest smluv na nájem městských bytů na dobu určitou, s možností prodloužení.
Dále rada doporučila zastupitelům, aby na svém zasedání schválili prodej pozemku
v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry o rozloze 52.242 m2 společnosti CONTERA Investment
s.r.o. za cenu 420 Kč/m2, tj. celkem za 21.941.640 Kč, další parcelu v ulici Na Pobřeží
firmě CTS International spol. s r.o., za celkovou kupní cenu 161.000 Kč a konečně několik
pozemků do vlastnictví fyzických osob za celkovou cenu cca 258.000 Kč. Obdobě bylo
zastupitelům doporučeno schválit bezúplatnou výpůjčku pozemku od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových na dobu dvou let. Schváleno bylo také jedno
usnesení o zřízení věcného břemene na pozemku města. Byly schváleny finanční dary
předsedům komisí Rady města, kteří nejsou členy Zastupitelstva města. Schválena byla
také cena pro fyzické osoby za nakládání s komunálním odpadem na správním území
města Kolín na rok 2010 ve výši 492 Kč/osoba/rok. Projednány a vzaty na vědomí byly
zápisy ze schůzí komisí: tělovýchovy a sportu, školské a mládeže, kulturní a zdravotní a
sociální. V informativních zprávách byl projednán zápis ze schůze finančního výboru
zastupitelstva a otázka přijetí nebo odmítnutí dědictví po panu Milanu Měšťánkovi.
131. schůze Rady města a 42. v letošním roce, se konala v pondělí 21. prosince.
Za účasti všech členů, řídil tuto schůzi rady starosta města Jiří Buřič. Přijato bylo celkem
deset usnesení pod čísly 2.030 – 2.039. Schválen byl pronájem pozemků o rozloze cca 115
ha Zemědělskému družstvu Zálabí. Správě městských sportovišť Kolín a.s., byly pronajaty
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nemovitosti v areálu atletického stadionu Mirka Tučka a okolí v Brankovická ulici.
Schváleno byl zřízení jednoho věcného břemene na pozemku města za účelem výstavby
nové plynové přípojky. Ve finanční oblasti rada schválila a nařídila všem příspěvkovým
organizacím zřízeným městem, vést od 01. 01. 2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
Současně byl schválen rozpočtový výhled na roky 2010 a 2011 a z evidence pohledávek
byly vyřazeny dvě pohledávky ve výši cca 23.000 Kč. Rada udělila souhlas s uzavřením
smlouvy o partnerství Základní školy v Masarykově ulici se Základní školou Most, U
Stadionu 1028. Rada také schválila průměrnou cenu tepelné energie pro lokalitu Kolín
v roce 2010 ve výši 486,50 Kč/GJ tepelné energie, plus DPH.
132. schůze Rady města a 43. v letošním roce, se konala v pondělí 30. prosince.
Za účasti pěti členů, tři byli řádně omluveni, tuto schůzi řídil starosta města Jiří Buřič. Ve
dvouhodinovém jednání byly na programu některé záležitosti, týkající se obchodních
vztahů mezi městem Kolín a firmami AVE Kolín s.r.o. a AVE CZ odpadové hospodářství.
Projednány a schváleny byly: 1)Rámcová objednávka ke smlouvě o zajištění služeb a
prací, 2) Dohoda o investicích, 3) Dohoda o sponzorských příspěvcích.
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