MĚSTO KOLÍN
Výsledky projednání Rady města Kolína z 26. schůze
konané dne 22.06.2015.
Usnesení č. 26/787/2015 – 26/815/2015
Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů.
Nahlížet do zápisů a pořizovat si výpisy mají osoby uvedené v § 16 odst. 2 písm. e), odst. 3 a v § 17 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Jiné fyzické osoby či právnické osoby mají možnost získat informace o jednání na základě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informací, v platném znění - § 8a.

Přítomni: Mgr. Kašpar, Mgr. Růžička, p. Slavík, Mgr. Havlíková, p. Král, JUDr. Molnár,
Bc. Zima, p. Najbrt
Omluven: Mgr. Bc. Rakušan
Dále byli přítomni: PhDr. Soukupová – tajemnice MěÚ
Ing. Michalčík, ved. OSBN
Ing. Tichý, ved. ORR
Mgr. Kesner, ved. OŠKS
Mgr. Černovský, ved. OSVZ
zástupci společnosti SMSK, a. s. (Ing. Širc, Ing, Navrátil, Mgr. Tuček,
pí Netyková)
zástupce o. p. s Prostor plus (Mgr. Němcová)
_________________________________________________________________________
PROGRAM

Zahájení
zahájení a ověření zápisu z minulé schůze

Návrhy na schválení
1)
2)

Návrh na schválení výroční zprávy společnosti SMSK, a.s., za rok 2014.
Návrh na schválení účetní závěrky a rozdělení zisku společnosti SMSK, a.s., za rok
2014.
3) Návrh na schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti SMSK, a.s.
4) Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro Prostor plus o. p. s.
na příměstský tábor se společensky výchovným přínosem.
5) Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro Sbor dobrovolných
hasičů Sendražice na Hasičské závody.
6) Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro Klub železničních
modelářů na Mezinárodní výstavu železničních modelů.
7) Návrh na poskytnutí dotace dle doporučení komise tělovýchovy a sportu Rady města
Kolína z jednání konaného 01.06.2015.
8) Návrh na poskytnutí dotace dle doporučení kulturní komise Rady města Kolína
z jednání konaného 10.06.2015.
9) Návrh na schválení úpravy platového výměru ředitelky příspěvkové organizace města
Kolín Městské sociální a zdravotní služby.
10) Návrh na zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici
Rybářská, Kolín 2“.
11) Návrh na opakované oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky
v ulici Rybářská, Kolín 2“.
12) Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění,
provozování a údržby kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 2946/1 v katastrálním
území Štítary u Kolína a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína pod názvem stavby
„Kanalizační přípojka RD – Na Návsi 1, 280 02 Kolín-Štítary“ a uzavření „Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti“, kde budoucím povinným
bude město Kolín a budoucím oprávněným A. K., Kolín.
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13) Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu „Obřadní síň
– oprava střechy“.
14) Návrh na vyřazení uchazečů o realizaci zakázky malého rozsahu „Oprava střechy
v objektu č. p. 366, ul. Fügnerova, Kolín II“ a schválení pořadí uchazečů o realizaci
zakázky malého rozsahu „Oprava střechy v objektu č. p. 366, ul. Fügnerova, Kolín II“.
15) Návrh na zrušení části usnesení Rady města č. 153/3009/2015.
16) Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou v délce trvání 1 kalendářního
měsíce bez možnosti prodloužení.
17) Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení
se zaměstnancem TPCA.
18) Návrh na prodloužení nájemní smlouvy se zaměstnancem TPCA.
19) Návrh na prodloužení nájemních smluv.
20) Návrh na slevu na nájemném u bytové jednotky vybudované na základě vyhlášky
města Kolína č. 1/95.
21) Návrh na schválení závazných stanovisek Rady města Kolína ve věci doplatku
na bydlení.
22) Návrh na schválení pořadí uchazečů o realizaci podlimitní veřejné zakázky na akci
„Konsolidace IT a nové služby TC Kolín“.

Smlouvy
1) Dodatek č. 1 ev. č. 500/2015 ke Smlouvě o výpůjčce platné od 01.01.2015 mezi
městem Kolín a p. o. Městské sociální a zdravotní služby, Nad Zastávkou 64, Kolín,
IČ 00873667.
2) Dohoda ev. č. 494/2015 o předčasném užívání stavby „Rekonstrukce staré lávky přes
rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně“ mezi městem Kolín a spol. Prostav s. r. o.,
Na Chmelnici 533, 290 01 Poděbrady, IČ 25105914.
3) Dodatek č. 1 ev. č. 417/2015 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a příslušenství
ze dne 01.07.2011 mezi městem Kolín a spol. Dětský lékař MUDr. Dagmar Straková,
s. r. o., Kolín, IČ 24168751.
4) Dodatek č. 6 ev. č. 416/2015 ke Smlouvě i nájmu nebytových prostor a příslušenství
ze dne 28.02.1996 mezi městem Kolín a MUDr. Alenou Janurovou, Kolín,
IČ 46383018.
5) Dodatek č. 3 ev. č. 436/2015 ke Smlouvě i nájmu nebytových prostor a příslušenství
ze dne 13.10.2003 mezi městem Kolín a o. p. s. Prostor plus, Na Pustině 1068, Kolín,
IČ 26594633.

Žádosti
1) Žádost o povolení stavebně upravit městský pozemek parc. č. 2001/2 v katastrálním
území a obci Kolín zřízením sjezdu a přístupového chodníku.
2) Žádost o přiměřenou slevu z nájemného od nájemníků bytových jednotek č. 2–8
v domě č. p. 1000/1, Antonína Kaliny, Kolín V.

Zápisy z jednání komisí rady města
1) Zápis z jednání komise zdravotní a sociální ze dne 12.05.2015.
2) Zápis z jednání komise kulturní ze dne 10.06.2015.
3) Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu ze dne 01.06.2015.

Informativní zprávy
1) IZ – Výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti SMSK, a. s.

Diskuse členů rady města
_________________________________________________________________________
ZAHÁJENÍ
_________________________________________________________________________
Zahájení – v 13:30 hodin I. místostarostou města Mgr. Michaelem Kašparem
Ověření zápisu z 25. schůze RM: JUDr. Molnár, p. Najbrt
Ověřovatelé zápisu z 26. schůze RM: Mgr. Havlíková, p. Král
Rozšíření a úprava navrhovaného programu:
- Návrh na udělení jednorázové odměny členům orgánů společnosti SMSK za rok 2014.
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- Žádost o povolení prodloužení doby hudební produkce v rámci plánované živé hudby –
kapela „Kozičky“ v restauraci „Na Rychtě“.
- Dodatek č. 3 ev. č. 436/2015 stažen z programu jednání.
- návrh pod bodem č. 11 předložen v novém znění
Hlasování o programu: 7 – 0 – 0
Usnesením č. 26/787/2015 byl schválen program ze dne 18.06.2015 včetně rozšíření
o 2 výše uvedené body a stažení Dodatku č. 3 ev. č. 436/2015.
Zapisovatelka: Bc. Michálková
Datum vyhotovení zápisu: 29.06.2015
V rámci projednávání podkladů týkajících se společnosti SMSK, a.s. byli přizváni na jednání
Rady města v souladu s čl. III odst. 2 Jednacího řádu Rady města jako hosté ředitel spol.
SMSK a. s. Ing. Širc, předseda dozorčí rady Ing. Navrátil, člen představenstva Mgr. Tuček
a účetní společnosti pí Netyková.
V rámci projednávání návrhu pod č. 4 byla přizvána na jednání Rady města v souladu
s čl. III odst. 2 Jednacího řádu Rady města Mgr. Němcová.
__________________________________________________________________________
NÁVRHY NA SCHVÁLENÍ
__________________________________________________________________________
1. Návrh na schválení výroční zprávy společnosti SMSK, a.s., za rok 2014.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Ing. Širc, ředitel spol. SMSK
Diskuse: JUDr. Molnár, Ing. Širc, p. Král, Ing. Navrátil, Mgr. Tuček, pí Netyková
(Vyřazený majetek, rozklíčování položky – Jedná se o soubor majetku
na střediscích, konkrétně o vysoušeče, jejichž pořizovací hodnota byla 80.000 Kč –
jsou na konci životnosti, pořízeny byly v roce 2006, k dispozici je likvidační protokol
a prohlášení o nerentabilnosti opravy. Spotřeba energií – realizována úsporná
opatření v oblasti energií na MZS, mělo by dojít k úspoře cca 400.000 Kč.
Dlouhodobé závazky v hodnotě cca 85 mil. Kč, dále jsou uvedeny jiné závazky
v hodnotě 59 mil. Kč – s připočtením odloženého daňového závazku ve výši 26 mil.
Kč dává součet 85 mil. Kč. Ostatní závazky – restaurace – provedená investice
do rozšíření prostor a zvýšení kapacity – zainventoval p. V. – spol. SMSK
bezúročně splácí. Příjmy za pronájem nebytových prostor tvoří významnou položku
– za aquapark činily 21,5 mil. Kč. Podnět k převedení psího útulku pod MP Kolín –
vedena jednání o převedení pod OSBN v roce 2016. Pohledávky do lhůty splatnosti
= pohledávky vzniklé z běžného obchodního styku, splatné v určitém období;
pohledávky po lhůtě splatnosti = pohledávka krytá zástavním právem za firmou
Derol – prodej rolby – k 31.12.2014 činí dluh 2,4 mil. Kč. Finanční plán pro rok
2015? – Pro rok 2015 je nutné opravit betonovou desku pod ledovou plochou,
rozšířit vlastní služby SMSK o plánovanou výuku plavání pro školy a školky
a o pořádání příměstských táborů. Jednat o financování plánovaných a jiných
potřebných investic dle investičního plánu. Vyřešit opravu střechy na MZS
a ve středisku Psí útulek, provést výměnu koberců a zatemnit boční stěny haly
MZS, získat dotaci na pořízení nových dopravních prostředků a interaktivní tabule
na výuku pro dětské dopravní hřiště, vymoci dlužnou částku od firmy Derol – aby
byla v dohodnutém termínu splacena – společnost navrhuje a připravuje investiční
plán, o realizaci samotné rozhoduje město. Vize do následujících let – připraveny
projekty na přístavbu MZS a výstavbu víceúčelové sportovní haly – realizace
se bude odvíjet dle finančních možností města. Podnět předsedy dozorčí rady spol.
SMSK a.s. k vypracování koncepce sportovišť, soupisu majetku a převodu
pod správu společnosti těch sportovišť, která nejsou ve vlastnictví města –
předpoklad součinnosti SMSK a odd. SMM. Výuky plavání v režii spol. SMSK a.s. –
evidovány objednávky, podepisují se smlouvy, oproti loňskému roku došlo
k nárůstu zájmu – přihlášeno cca 700 dětí – ceny byly sníženy, aby byly dostupné
pro většinu dětí; kurzy budou zajišťovat vyškolení instruktoři.)
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USNESENÍ č. 26/788/2015 – Rada města Kolína
rozhodující dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
v platném znění, ve věcech města Kolín jako jediného
společníka společnosti Správa městských sportovišť Kolín,
a.s., se sídlem Kolín II, Masarykova 1041, PSČ 280 02,
identifikační číslo 27946576, zapsané u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 12269,
schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku v roce 2014, jakožto součást Výroční zprávy
o činnosti a hospodaření společnosti v roce 2014
Hlasování: 6 – 0 – 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.
(Členové Rady města nehlasovali v souladu s čl. III odst. 11 Jednacího řadu RM.)

__________________________________________________________________________
2.

Návrh na schválení účetní závěrky a rozdělení zisku společnosti SMSK, a.s.,
za rok 2014.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Ing. Širc, ředitel spol. SMSK
USNESENÍ č. 26/789/2015 – Rada města Kolína
rozhodující dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
v platném znění, ve věcech města Kolín jako jediného
společníka společnosti Správa městských sportovišť Kolín,
a.s., se sídlem Kolín II, Masarykova 1041, PSČ 280 02,
identifikační číslo 27946576, zapsané u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 12269,
schvaluje
a. účetní závěrku společnosti Správa městských
sportovišť Kolín, a.s., sestavenou ke dni 31.12.2014
b. návrh na rozdělení zisku společnosti Správa
městských sportovišť Kolín, a.s., za rok 2014 takto:
zisk ve výši 1.673.881,12 Kč převést na účet 429 –
Neuhrazená ztráta minulých let a snížit tak jeho
zůstatek
Hlasování: 6 – 0 – 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.
(Členové Rady města nehlasovali v souladu s čl. III odst. 11 Jednacího řadu RM.)

__________________________________________________________________________
3. Návrh na schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti SMSK, a.s.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Ing. Širc, ředitel spol. SMSK (Smlouvy předloženy v podobě shodné
s rokem 2014.)
USNESENÍ č. 26/790/2015 – Rada města Kolína
rozhodující dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
v platném znění, ve věcech města Kolín jako jediného
společníka společnosti Správa městských sportovišť Kolín,
a.s., se sídlem Kolín II, Masarykova 1041, PSČ 280 02,
identifikační číslo 27946576, zapsané u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 12269,
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schvaluje
smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti
uzavřené mezi společností Správa městských sportovišť
Kolín, a.s., se sídlem Kolín II, Masarykova 1041, PSČ 280 02,
IČ 27946576, a:
1.
2.
3.
4.
5.

Mgr. Jiřím Tučkem, členem představenstva
Martinem Slavíkem, členem představenstva
Mgr. Kateřinou Slavíčkovou, členem dozorčí rady
Věrou Doležalovou, M.A., členem dozorčí rady
MUDr. Janem Balíkem, členem dozorčí rady

Hlasování: 6 – 0 – 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.
(Členové Rady města nehlasovali v souladu s čl. III odst. 11 Jednacího řadu RM.)

__________________________________________________________________________
4.

Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro Prostor plus o. p. s.
na příměstský tábor se společensky výchovným přínosem.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Mgr. Kesner, ved. OŠKS
Diskuse: Mgr. Růžička, p. Slavík, JUDr. Molnár, p. Král, Mgr. Němcová
(Přepokládané příjmy? – Vycházíme z ceny tábora, kterou hradí rodiče a která
je stanovena na částku 1.690 Kč. Maximální počet dětí na jeden turnus je 20.
Příměstský tábor se bude konat ve třech turnusech – pokud bude naplněna
maximální kapacita, bude se jednat o účast až 60 dětí, v současné době
je přihlášeno cca 52 dětí, z toho jedno ze sociálně vyloučené rodiny a 5 dětí
z pěstounských rodin – poplatek za tábor je pro všechny stanoven ve stejné výši,
ale v daném případě jej hradí příslušný OSPOD. Účastnit by se měly také děti
z Čáslavi – byla Čáslav zažádána o finanční podíl? – ne. Náklady na stravování
nejsou vyčísleny – budou se odvíjet od počtu zúčastněných dětí. Případný zisk by
byl vyčleněn na odměny pro děti a zaměstnance. Při počtu 60 dětí by příjmy činily
101.400 Kč. Z toho bude vynaloženo 46.000 Kč na 15 pracovních dní pro 5 lektorů.
Při plné kapacitě tábora budou náklady o. p. s. pokryty, proto Rada města
neshledává žádost za opodstatněnou. Informace, že o. p. s. Prostor plus byl
aktuálně poskytnut příspěvek z rozpočtu města na pobytový tábor.)
Návrh na usnesení – Rada města Kolína
podle § 102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
I.

schvaluje

dotaci pro Prostor plus o.p.s. na příměstský tábor se společensky
výchovným přínosem
ve výši 21.000 Kč
OŘR – 6600
II.

ukládá

OŠKS zajistit poskytnutí finančních prostředků dle platných Kritérií
termín plnění: po zhotovení zápisu z jednání RM
zodpovídá: Mgr. Petr Kesner, ved. OŠKS
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Hlasování: 2 – 6 – 0
Návrh byl zamítnut – usnesení nepřijato.
__________________________________________________________________________
5.

Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro Sbor dobrovolných
hasičů Sendražice na Hasičské závody.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Mgr. Kesner, ved. OŠKS
Diskuse: p. Najbrt, Mgr. Růžička, Bc. Zima, Mgr. Kesner
(Místo konání? – Akce by se měla konat na fotbalovém hřišti, nejedná se o sporný
pozemek v Sendražicích. Dotaci nelze poskytnout z komise tělovýchovy a sportu
Rady města, protože SDH Sendražice není registrovaným klubem. Registrace
je založena na dobrovolnosti a zájmu klubů. Závod bude probíhat dle pravidel
Polabské hasičské ligy. Jedná se o jednorázovou akci, v rámci které by mělo být
rozšířeno povědomí občanů o sboru a dojít k rozšíření základny.)
USNESENÍ č. 26/791/2015 – Rada města Kolína
podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
I.

schvaluje

dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů Sendražice
na Hasičské závody ve výši 9.000 Kč; OŘR – 6600
II.

ukládá

OŠKS zajistit poskytnutí finančních prostředků dle platných
kritérií
termín plnění: po zhotovení zápisu z jednání RM
zodpovídá: Mgr. Petr Kesner, ved. OŠKS
Hlasování: 8 – 0 – 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.
__________________________________________________________________________
6.

Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína pro Klub železničních
modelářů na Mezinárodní výstavu železničních modelů.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Mgr. Kesner, ved. OŠKS (Pan Ladislav Javůrek se obrací na Radu města
Kolína se žádostí o příspěvek na pořádání Mezinárodní výstavy železničních
modelů, která se bude konat 04.-06.09.2015 v Pečkách u příležitosti 45 let
klubu a 170 let dráhy Olomouc – Praha. Dotace bude využita na přivezení
modelů, propagaci, pronájem vitrín. Tato výstava se koná vždy po pěti letech.
Vše je v režii klubů železničních modelářů z Kolína a Peček.)
Diskuse: Mgr. Růžička, Mgr. Kesner
(Dotace by měla být z části použita na přepravu modelů. Akce se v Kolíně nekoná
z důvodu nenalezení vhodných prostor. Městys Pečky na akci nepřispívá.)
Návrh na usnesení – Rada města Kolína
podle § 102 odst. 2 písm.
ve znění pozdějších předpisů

a)

zákona

č.

128/2000

Sb.,

7

I.

schvaluje

dotaci pro Klub železničních modelářů na Mezinárodní výstavu
železničních modelářů ve výši 18.000 Kč; OŘR – 6600
II.

ukládá

OŠKS zajistit poskytnutí finančních prostředků dle platných Kritérií
termín plnění: po zhotovení zápisu z jednání RM
zodpovídá: Mgr. Petr Kesner, ved. OŠKS
Hlasování: 3 – 2 – 3
Při hlasování se nevyjádřila nadpoloviční většina všech členů, proto rada města
v souladu s čl. IV odst. 7 a 8 Jednacího řádu Rady města přistoupila k pomocnému
hlasování a rozhodla, že návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Rady města Kolína
pro Klub železničních modelářů na Mezinárodní výstavu železničních modelů
již projednávat nebude – návrh nebyl přijat.
__________________________________________________________________________
7.

Návrh na poskytnutí dotace dle doporučení komise tělovýchovy a sportu Rady
města Kolína z jednání konaného 01.06.2015.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Mgr. Kesner, ved. OŠKS
USNESENÍ č. 26/792/2015 – Rada města Kolína
podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
I.

schvaluje

a)

dotaci pro Z&S Apache Team Kolín na závod UCI MTB
WORLD CUP – Albstadt na ubytování, dopravu
a startovné ve výši 6.000 Kč OŘR – 4800 – dle kritérií
sport. komise
b) dotaci pro Sportovní oddíl plavání Kolín na závody
Podzimní cena Kolína na pronájem, diplomy, ceny
a propagační materiály ve výši 15.000 Kč OŘR – 4800
– dle kritérií sport. komise
c) dotaci pro BC Kolín na akci Den dětí & Streetball Cup
Kolín – 15. ročník na trička pro účastníky, ceny,
ozvučení, materiální a technické zabezpečení ve výši
20.000 Kč OŘR – 4800 – dle kritérií sport. komise
II.

ukládá

Odboru školství, kultury a sportu zajistit poskytnutí finančních
prostředků dle platných kritérií
termín plnění: po zhotovení zápisu z jednání RM
zodpovídá: Mgr. Petr Kesner, ved. OŠKS
Hlasování: 8 – 0 – 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.
__________________________________________________________________________
8.

Návrh na poskytnutí dotace dle doporučení kulturní komise Rady města Kolína
z jednání konaného 10.06.2015.
__________________________________________________________________________
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Úvodní slovo: Mgr. Kesner, ved. OŠKS
USNESENÍ č. 26/793/2015 – Rada města Kolína
podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
I.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

schvaluje
dotaci pro pana Jana Strnada na CD smíšeného sboru
kolínského Gymnázia na výrobu CD s přebalem
ve výši 30.000 Kč
OŘR – 4610 – granty
dotaci pro SHŠ Páni z Kolína na uniformy na pořízení
nových a úpravy stávajících uniforem ve výši
20.000 Kč
OŘR – 4580 – dle kritérií KK
dotaci pro SOŠ a SOU stavební Kolín na tisk
kalendářů „Židovské pohledy v detailu aneb viděno
očima studentů“ na tisk kalendářů ve výši 24.000 Kč
OŘR – 4590 – ediční činnost
dotaci pro PS Continuo na koncert na pronájem,
hudební doprovod, propagace, OSA, ozvučení,
videozáznam ve výši 10.000 Kč
OŘR – 4580 – dle kritérií KK
dotaci pro Mgr. Irenu Šandovou na brožuru
Ing. Václav Budil na tisk a grafickou úpravu ve výši
35.000 Kč
OŘR – 4590 – ediční činnost
dotaci pro obec Dolní Chvatliny na reprezentaci
Kolína na „Květinových slavnostech“ v Kamenzi
na dopravu ve výši 22.000 Kč
OŘR – 4580 – dle
kritérií KK
dotaci pro Ženský komorní sbor v Kolíně na festival
„Vítáme Slunovrat“ na pronájem synagogy, úhradu
požárníka, propagaci, organizaci, nahrávku CD,
příspěvek na dopravu a občerstvení účastníků ve výši
16.000 Kč
OŘR – 4580 – dle kritérií KK
dotaci pro Harmonii 1872 Kolín na Slavnostní
Svatomartinský koncert na pronájem divadle vč.
služeb ve výši 24.000 Kč
OŘR – 4580 – dle kritérií KK
dotaci pro ZUŠ Fr. Kmocha Kolín na Keramické
setkání „Socha a prostor“ na katalog a DVD ve výši
50.000 Kč
OŘR – 4590 – ediční činnost
dotaci pro Klub přátel Františka Kmocha na výstavu
25 let s Františkem Kmochem na papír, fotopapír,
skenování, úprava fotografií ve výši 5.900 Kč
OŘR – 4580 – dle kritérií KK
dotaci pro Malé divadlo Kolín na představení Válka
Roseových na zaplacení autorských práv, nákup
dočasných rekvizit ve výši 15.000 Kč
OŘR – 4610 – granty
dotaci pro TS Srdíčko na příspěvek na šaty
pro mažoretky na šaty pro mažoretky ve výši 20.000
Kč OŘR – 4580 – dle kritérií KK
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m) dotaci pro TS Srdíčko na Almanach k výročí 25 let
skupiny Srdíčko na grafiku a tisk ve výši 15.000 Kč
OŘR – 4580 – dle kritérií KK
n) dotaci pro pana Jiřího Linku na akci Básníci básniví –
Jitka Molavcová na honorář ve výši 10.000 Kč
OŘR – 4580 – dle kritérií KK
o) dotaci pro Regionální muzeum v Kolíně na vydání
publikace „Lidový nábytek“ na pořízení fotografií,
grafické práce, předtiskovou přípravu, korektury, tisk
ve výši 50.000 Kč
OŘR – 4580 – dle kritérií KK
p) dotaci pro ATUS Duende na Bienále dnů Španělské
kultury v Kolíně na honoráře účinkujícím, technické
zabezpečení ve výši 30.000 Kč
OŘR – 4580 – dle kritérií KK
II.

ukládá

Odboru školství, kultury a sportu zajistit poskytnutí finančních
prostředků dle platných Kritérií
termín plnění: po zhotovení zápisu z jednání RM
zodpovídá: Mgr. Petr Kesner, ved. OŠKS
Hlasování: 8 – 0 – 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.
__________________________________________________________________________
9.

Návrh na schválení úpravy platového výměru ředitelky příspěvkové organizace
města Kolín Městské sociální a zdravotní služby.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Mgr. Černovský, ved. OSVZ (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předkládá
Radě města Kolína návrh na schválení úpravy platového výměru ředitelky
Městských sociálních a zdravotních služeb. V rámci návrhu na úpravu
platového výměru dochází ke změně zařazení v platové třídě z 11. na 12.
Podmínky pro zařazení do uvedené třídy ředitelka organizace splňuje jak
požadovaným vzděláním, tak odpovídající charakteristikou vykonávaných
činností v oblasti systémové specializované práce. Dále je navrženo zvýšení
osobního příplatku, příplatek za vedení zůstává stejný. Ředitelka organizace
v současné době zajišťuje chod organizace s 83 zaměstnanci. Po sloučení
dále zastává vedoucí funkce u všech tří poskytovaných služeb. Na základě
uskutečněné reorganizace se snížily náklady na vedoucí pracovníky.)
USNESENÍ č. 26/794/2015 – Rada města Kolína
podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
I.

schvaluje

ředitelce příspěvkové organizace Městské sociální
a zdravotní služby dle usnesení vlády č. 222/2010, kterým
se stanoví katalog prací a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě,
ve znění pozdějších předpisů zařazení
do 12. platové
třídy,
osobní
příplatek
a příplatek
za vedení, a to s účinností od 01.07.2015
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II.

ukládá

OSVZ
zajistit předání platového výměru mzdovému
a personálnímu oddělení k vypracování platového výměru
termín plnění: po rozhodnutí RM
zodpovídá: Mgr. I. Černovský, ved. OSVZ
Hlasování: 8 – 0 – 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.
__________________________________________________________________________
10. Návrh na zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici
Rybářská, Kolín 2“.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Ing. Tichý, ved. ORR (Komise zadavateli doporučila zadávací řízení zrušit.
Protože se jedná o havarijní stav zmíněné odlehčovací kanalizační stoky,
je nutné vyhlásit opakované zadávací řízení.)
USNESENÍ č. 26/795/2015 – Rada města Kolína
podle § 99 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
I.

schvaluje

zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce havarijního
stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici Rybářská,
Kolín 2“, které bylo vyhlášeno podle ustanovení § 12 odst. 3
a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
termín plnění: neodkladně
zodpovídá: Ing. Martin Tichý, ved. ORR
Hlasování: 8 – 0 – 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.
__________________________________________________________________________
11. Návrh na opakované oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce havarijního stavu odlehčovací
kanalizační stoky v ulici Rybářská, Kolín 2“.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Ing. Tichý, ved. ORR
Diskuse: Mgr. Kašpar
(Předloženo nové znění návrhu, seznam firem rozšířen o firmu, která podala
v prvním kole nabídku.)
USNESENÍ č. 26/796/2015 – Rada města Kolína
podle § 99 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
I.

schvaluje

opakované oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce
havarijního stavu odlehčovací kanalizační stoky v ulici
Rybářská, Kolín 2“ podle ustanovení § 12 odst. 3 a § 18
odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

M - SILNICE a.s.,
Husova 1697, 533 53 Pardubice,
IČ 42196868
AQUASYS spol. s r.o.,
Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou,
IČ 25344447
Stavoka Kosice, a.s.,
Kosice 130, 503 51 Kosice,
IČ 25275119
OHL ŽS, a.s.,
Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,
IČ 46342796
ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o.,
Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov,
IČ 28776976
STRABAG a.s.,
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
IČ 60838744
Skanska a. s.,
Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 415-Chodov,
IČ 26271303

termín plnění: neodkladně
zodpovídá: Ing. Martin Tichý, ved. ORR
Hlasování: 8 – 0 – 0
Návrh byl schválen v nově předloženém znění.
__________________________________________________________________________
12. Návrh na zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu umístění,
provozování a údržby kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 2946/1
v katastrálním území Štítary u Kolína a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína pod
názvem stavby „Kanalizační přípojka RD – Na Návsi 1, 280 02 Kolín-Štítary“
a uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti“,
kde budoucím povinným bude město Kolín a budoucím oprávněným A.K.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Ing. Tichý, ved. ORR
USNESENÍ č. 26/797/2015 – Rada města Kolína
podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
I.

schvaluje

zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídající právu
umístění, provozování a údržby kanalizační přípojky
na pozemku parc. č. 2946/1 v katastrálním území Štítary
u Kolína a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína
pod názvem stavby „Kanalizační přípojka RD – Na Návsi
1, 280 02 Kolín-Štítary“ a uzavření „Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti“, kde
budoucím povinným bude město Kolín a budoucím
oprávněným A. K.
Předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene
se sjednává ve výši cca 1.000 Kč + DPH. Konečná cena bude
stanovena ve „Smlouvě o zřízení věcného břemene“ dle
skutečné délky potrubí stanovené geometrickým plánem, který
bude nedílnou součástí smlouvy.
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II.

ukládá

Ing. Martinu Tichému, vedoucímu Odboru regionálního
rozvoje a územního plánování, zajistit uzavření předmětných
smluv za město Kolín dle bodu I. tohoto usnesení
termín plnění: 17.08.2015
zodpovídá: Ing. Martin Tichý, ved. ORR
Hlasování: 8 – 0 – 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.
__________________________________________________________________________
13. Návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu „Obřadní
síň – oprava střechy“.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Ing. Michalčík, ved. OSBN (OSBN žádá Radu města Kolína o možnost
oslovení navrhovaných uchazečů na zakázku malého rozsahu „Obřadní síň –
oprava střechy“ Městského hřbitova. Zdroj krytí: OŘR 8507 Městský hřbitov oprava střechy obřadní síně.)
USNESENÍ č. 26/798/2015 – Rada města Kolína
podle § 99 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
oslovení uchazečů pro zhotovení veřejné zakázky malého
rozsahu „Obřadní síň – oprava střechy“ podle ustanovení
§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů,
1. FASE, spol. s r.o.,
IČ 60280603, U Katovny 58, 412 01 Litoměřice;
2. Chytrá pěna HS Group s.r.o.,
IČ 01589369, Heinemannova 6, 160 00 Praha 6;
3. STŘECHY-Křížek s.r.o.,
IČ 24207047, Hlavní 26, 280 02 Kolín - Sendražice;
4. Pavel Horák,
IČ 66767601, Rimavské Soboty 836, 280 02 Kolín II;
5. REKOS Kolín, v.o.s.,
IČ 25636146, Havlíčkova 260, 280 02 Kolín IV;
6. Jan Vyčítal,
IČ 69019355, Dolní Zájezd 223, 281 25, Konárovice.
termín plnění: po schválení návrhu v RM
zodpovídá: Ing. Josef Michalčík, ved. OSBN
Hlasování: 8 – 0 – 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.
__________________________________________________________________________
14. Návrh na vyřazení uchazečů o realizaci zakázky malého rozsahu „Oprava střechy
v objektu č. p. 366, ul. Fügnerova, Kolín II“ a schválení pořadí uchazečů o realizaci
zakázky malého rozsahu „Oprava střechy v objektu č. p. 366, ul. Fügnerova,
Kolín II“.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Ing. Michalčík, ved. OSBN

13

USNESENÍ č. 26/799/2015 – Rada města Kolína
podle § 99 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
I.

schvaluje

vyřazení uchazeče o realizaci zakázky malé rozsahu
„Oprava střechy v objektu č. p. 366, ul. Fügnerova,
Kolín II“, který nesplnil profesní a kvalifikační předpoklady
podle § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
1. Střechy - Křížek s.r.o.,
IČ 24207047, Hlavní 26, Kolín 280 02
II.

schvaluje

pořadí
uchazečů
o
realizaci
zakázky
malého
rozsahu „Oprava střechy v objektu č. p. 366, ul.
Fügnerova, Kolín II“, s odvoláním na § 12 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů
1.

2.

3.

III.

FAST STŘECHY s.r.o., IČ 27537676,
Smetanova 2065, 547 01 Náchod,
cena zakázky 684.724 Kč bez DPH;
BRIMET s.r.o., IČ 27596699,
Jeremenkova 9, 147 00 Praha,
cena zakázky 768.68,15 Kč bez DPH;
STŘECHY NOVÁK s.r.o., IČ 27252540,
Nebovidy 33, 280 00 Kolín,
cena zakázky 985.259,50 Kč bez DPH;
ukládá

OSBN zajistit podpis smlouvy na výše uvedenou zakázku
malého rozsahu
termín plnění: červen 2015
zodpovídá: Ing. Josef Michalčík, ved. OSBN
Hlasování o I. části návrhu na usnesení: 8 – 0 – 0
Hlasování o II. části návrhu na usnesení: 8 – 0 – 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.
__________________________________________________________________________
15. Návrh na zrušení části usnesení Rady města č. 153/3009/2015.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Ing. Michalčík, ved. OSBN (Rada města na 153. schůzi konané dne
25.08.2014 řešila žádosti tří nájemců půdních vestaveb a stanovila úkoly
a podmínky, za jakých bude uplatněna sleva na nájemném. Jelikož však byli
nájemci dlužníky města, nebyla jim poskytnuta sleva na nájemném ve výši
100 %. Tech. změna – usnesení roku 2014.)
USNESENÍ č. 26/800/2015 – Rada města Kolína
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I.

ruší

v II. části návrhu na usnesení č. 153/3009/2014 ze dne
25.08.2014 bod č. 1 slevu na nájemném ve výši 100 %
na dobu umoření investice bytové jednotky č. 13, ul. Na
Hradbách 132, Kolín 1, manželům Š. od 01.12.2014 do
31.12.2016 vybudované na základě vyhlášky města Kolína
č. 1/95
II.

ukládá

OSBN předložit nový návrh do Rady města
termín plnění: 23.06.2015
zodpovídá: Ing. Josef Michalčík, ved. OSBN
Hlasování: 8 – 0 – 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.
__________________________________________________________________________
16. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou v délce trvání 1 kalendářního
měsíce bez možnosti prodloužení.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Ing. Michalčík, ved. OSBN
USNESENÍ č. 26/801/2015 – Rada města Kolína
podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění platných předpisů,
I.

schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na místnost č. 3 (21,67 m2)
v domě č. p. 175, ul. Tovární, Kolín V - holobyty, přístřeší:
s M. S.
za podmínek:
- na dobu určitou v délce trvání 1 kalendářního měsíce
bez možnosti prodloužení
- místnost bude obývána pouze nájemcem
- nájemné je stanoveno ve výši 49,95 Kč/m2/měsíc bez
služeb
- po uplynutí doby určité nevzniká žádné právo na možnost
přidělení jiné bytové jednotky
- pokud nájemce po skončení doby určité místnost nevyklidí
a nepředá OSBN, souhlasí s tím, že OSBN do výše
uvedené místnosti vstoupí a místnost vyklidí
II.

ukládá

OSBN uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem na dobu určitou
v délce trvání 1 kalendářního měsíce bez možnosti
prodloužení, popřípadě zajistit vyklizení
termín plnění: do 30.09.2015
zodpovídá: Ing. Josef Michalčík, ved. OSBN
Hlasování: 8 – 0 – 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.

15

__________________________________________________________________________
17. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s možností
prodloužení se zaměstnancem TPCA.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Ing. Michalčík, ved. OSBN
USNESENÍ č. 26/802/2015 – Rada města Kolína
podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
I.

schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 14 v domě č. p. 1013, ul. V Kasárnách, Kolín II,
s M. A.,
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení
II.

ukládá

OSBN uzavřít s výše uvedeným nájemcem nájemní smlouvu
termín plnění: 31.08.2015
zodpovídá: Ing. Josef Michalčík, ved. OSBN
Hlasování: 8 – 0 – 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.
__________________________________________________________________________
18. Návrh na prodloužení nájemní smlouvy se zaměstnancem TPCA.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Ing. Michalčík, ved. OSBN
USNESENÍ č. 26/803/2015 – Rada města Kolína
podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
I.

schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy na byt
č. 3 v domě č. p. 1035, ul. Antonína Dvořáka, Kolín II,
s L. F. do 31.08.2016
II.

ukládá

OSBN uzavřít s výše uvedeným nájemcem dodatek k nájemní
smlouvě
termín plnění: 31.08.2015
zodpovídá: Ing. Josef Michalčík, ved. OSBN
Hlasování: 8 – 0 – 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.
__________________________________________________________________________
19. Návrh na prodloužení nájemních smluv.
__________________________________________________________________________
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Úvodní slovo: Ing. Michalčík, ved. OSBN
USNESENÍ č. 26/804/2015 – Rada města Kolína
podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
I.

schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy na byt
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

č. 4 v domě č. p. 9, Kouřimská, Kolín I,
s I. P. do 31.08.2016;
č. 6 v domě č. p. 9, ul. Kouřimská, Kolín I,
s G. C. do 31.08.2016;
č. 1 v domě č. p. 93, ul. Na Hradbách, Kolín I,
s J. H. do 31.08.2016;
č. 11 v domě č. p. 134, Karoliny Světlé, Kolín I,
s I. Š. do 31.08.2016;
č. 18 v domě č. p. 642, ul. Benešova, Kolín II,
s J. Č. do 31.08.2016;
č. 13 v domě č. p. 807, ul. Dělnická, Kolín II,
s M. H. do 31.08.2016;
č. 19 v domě č. p. 807, Dělnická, Kolín II,
s M. a P. P. do 31.08.2016;
č. 15 v domě č. p. 866, ul. Bezručova, Kolín II,
s L. L. do 31.08.2016;
č. 32 v domě č. p. 866, ul. Bezručova, Kolín II,
s I. H. do 31.08.2016;
č. 11 v domě č. p. 880, Pražská, Kolín I,
s P. L. do 31.08.2016;
č. 12 v domě č. p. 880, ul. Pražská, Kolín I,
s R. F. do 31.08.2016;
č. 17 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II,
s o.p.s. MELA, se sídlem Konárovice, Nová 106,
IČ 28376196, do 31.08.2016;
č. 37 v domě č. p. 976, Tyršova, Kolín II,
s S. J. do 31.08.2016;
č. 48 v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II,
s I. B. do 31.08.2016;
č. 7 v domě č. p. 425, ul. U Nemocnice, Kolín III,
s P. R. do 31.08.2016;
č. 9 v domě č. p. 872, Zengrova, Kolín IV,
s E. G. do 31.08.2016;
č. 3 v domě č. p. 356, ul. Zengrova, Kolín IV,
s M. G. do 31.08.2016;
č. 16 v domě č. p. 356, ul. Zengrova, Kolín IV,
s M. a M. H. do 31.08.2016;
č. 14 v domě č. p. 357, Havlíčkova, Kolín IV,
s R. a W. S. do 31.08.2016;
č. 11 v domě č. p. 45, ul. Tovární, Kolín V,
se Z. J. do 31.08.2016;
č. 11 v domě č. p. 1413, ul. Tovární, Kolín V,
s J. M. do 31.08.2016;
č. 14 v domě č. p. 1413, Tovární, Kolín V,
se Z. H. do 31.08.2016;
č. 11 v domě č. p. 117, ul. Za Školou, Kolín-Štítary,
s N. S. do 31.08.2016;
č. 28 v domě č. p. 160, ul. V Kasárnách, Kolín II,
s T. E. do 31.08.2016;
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25) č. 4 v domě č. p. 640, Benešova, Kolín II,
s O. a I. K. do 29.02.2016;
26) č. 2 v domě č. p. 872, ul. Zengrova, Kolín IV,
s J. a L. S. do 29.02.2016;
27) č. 15 v domě č. p. 872, ul. Zengrova, Kolín IV,
s N. a P. D. do 29.02.2016;
28) č. 42 v domě č. p. 118, Za Školou, Kolín-Štítary,
s M. M. do 29.02.2016;
29) č. 45 v domě č. p. 118, ul. Za Školou, Kolín-Štítary,
s M. P. do 29.02.2016;
II.

ukládá

OSBN uzavřít s výše uvedenými nájemci dodatky k nájemním
smlouvám
termín plnění: 31.08.2015
zodpovídá: Ing. Josef Michalčík, ved. OSBN
Hlasování: 8 – 0 – 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.
__________________________________________________________________________
20. Návrh na slevu na nájemném u bytové jednotky vybudované na základě vyhlášky
města Kolína č. 1/95.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Ing. Michalčík, ved. OSBN (Rada města na 153. schůzi konané dne
25.08.2014 řešila žádosti tří nájemců půdních vestaveb a stanovila úkoly
a podmínky, za jakých bude uplatněna sleva na nájemném. Jelikož však byli
nájemci dlužníci města, nebyla již odsouhlasená sleva ve výši 100 %
nájemného po vymezenou dobu realizována. OSBN předkládá nový návrh
opětovně Radě města k posouzení s tím nájemci bytu č. 13, ul. Na Hradbách
132, Kolín 1, uhradili veškeré závazky vůči městu a z tohoto důvodu není
původ původně odsouhlasenou slevu neposkytnout. Výše slevy a doba, po
kterou bude poskytnuta, plně koresponduje s původním návrhem. Nově tedy
bude poskytnuta na dobu od 01.07.2015 do 31.07.2017.)
USNESENÍ č. 26/805/2015 – Rada města Kolína
podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
I.

schvaluje

slevu na nájemném ve výši 100 % na dobu umoření
investice
nájemců
bytové
jednotky
vybudované
na základě vyhlášky města Kolína č. 1/95 takto:
1. byt č. 13, ul. Na Hradbách 132, Kolín 1, nájemci
manželé Š., sleva na nájemném
od 01.07.2015 do 31.07.2017.
II.

ukládá

OSBN poskytnout slevu na nájemném na dobu od 01.07.2015
do 31.07.2017
termín plnění: do 30.06.2015
zodpovídá: Ing. Josef Michalčík, ved. OSBN
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Hlasování: 8 – 0 – 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.
__________________________________________________________________________
21. Návrh na schválení závazných stanovisek Rady města Kolína ve věci doplatku
na bydlení.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Mgr. Růžička, II. místostarosta (Komise vyhodnotila došlé žádosti
od Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Kolíně a v rámci vlastního
projednávání přihlédla zejména k informacím, zda žadatel pomoci v hmotné
nouzi je posuzován samostatně nebo společně s dalšími posuzovanými, a to
zejména nezletilými osobami, a zda žadatel je opakovaným přestupcem
ve městě Kolín. Komise se shodla na pracovní definici opakovaného
přestupce: „Opakovaný přestupce je osoba, která se na území města Kolína
dopustila v období od 01.01.2014 více jak tří přestupků.“ )
Diskuse: p. Najbrt, Mgr. Růžička
(Jak se k této problematice staví ostatní úřady? – Jejich postupy jsou různé. Město
Kolín se pohybuje na hranici 10 % vydaných zamítavých stanovisek. Jelikož nebyla
sestavena metodika, komise si stanovila hlavní kritérium pro rozhodování
o jednotlivých žádostech.)
USNESENÍ č. 26/806/2015 – Rada města Kolína
podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 8 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a podle
§ 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
I.

schvaluje

vydání závazných stanovisek města Kolín ve věci žádosti
o zajištění podkladů rozhodných pro nárok dávek pomoci
v hmotné nouzi, a to dle příloh, které jsou nedílnou součástí
tohoto návrhu
II.

ukládá

asistentce II. místostarosty předat vydaná závazná stanoviska
na KoP ÚP ČR v Kolíně
termín plnění: 30.06.2015
zodpovídá: Jarmila Dvořáková, asistentka II. místostarosty
Hlasování: 8 – 0 – 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.
__________________________________________________________________________
22. Návrh na schválení pořadí uchazečů o realizaci podlimitní veřejné zakázky na akci
„Konsolidace IT a nové služby TC Kolín“.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: PhDr. Soukupová, tajemnice MěÚ (Pro účast ve výše uvedené veřejné
zakázce bylo osloveno šest společností, které byly schváleny Radou města.
Výzva více zájemcům k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku byla
rovněž uveřejněna na úřední desce MěÚ Kolína a na Profilu zadavatele.
Zadavateli byla v termínu pro podání nabídek doručena pouze jedna nabídka.
Komise posoudila nabídku, zda splnila požadavky
zadavatele
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v pozdějším znění.
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Hodnocení nabídky neproběhlo, jelikož byla podána pouze jediná nabídka,
a komise tedy posuzovala, zda splnila požadavky zadavatele na maximální
nepřekročitelnou cenu a na požadovaný předmět plnění. Všechny kvalifikační
předpoklady byly splněny v souladu s požadavky zadavatele a nabídka
neobsahovala mimořádně nízkou cenu dle § 77. Hodnoticí komise
vyhodnotila nabídku uchazeče AutoCont CZ, a.s., jako nabídku, která splnila
požadavky zadavatele, a doporučuje zadavateli přidělit zakázku uchazeči
AutoCont CZ, a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ 47676795.)
USNESENÍ č. 26/807/2015 – Rada města Kolína
podle § 99 a § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
I.

schvaluje

pořadí uchazečů o realizaci podlimitní veřejné zakázky
na akci „Konsolidace IT a nové služby TC Kolín“
vyzvaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
1. AutoCont CZ, a.s.
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
IČ 47676795
II.

ukládá

starostovi města Mgr. Bc. Vítu Rakušanovi uzavřít
předmětnou smlouvu za město Kolín dle bodu I. tohoto
usnesení
termín plnění: ihned po schválení RM
zodpovídá: PhDr. Dagmar Soukupová, tajemnice MěÚ Kolín
Hlasování: 8 – 0 – 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.
__________________________________________________________________________
23. Návrh na udělení jednorázové odměny členům orgánů společnosti SMSK, a.s.,
za rok 2014.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Ing. Širc, ředitel spol. SMSK (Výše odměn shodná s rokem 2014.)
USNESENÍ č. 26/808/2015 – Rada města Kolína
rozhodující dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
v platném znění, ve věcech města Kolín jako jediného
společníka společnosti Správa městských sportovišť Kolín,
a.s., se sídlem Kolín II, Masarykova 1041, PSČ 280 02,
identifikační číslo 27946576, zapsané u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 12269,
schvaluje
udělit jednorázové odměny členům orgánů takto:
-

předseda představenstva
místopředseda představenstva a člen představenstva
předseda dozorčí rady
členové dozorčí rady
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Hlasování: 6 – 0 – 0
Návrh byl schválen v předloženém znění.
(Členové Rady města nehlasovali v souladu s čl. III odst. 11 Jednacího řadu RM.)

__________________________________________________________________________
SMLOUVY
__________________________________________________________________________
Smlouvy k podpisu
1.

Dodatek č. 1 ev. č. 500/2015 ke Smlouvě o výpůjčce platné od 01.01.2015 mezi
městem Kolín a p. o. Městské sociální a zdravotní služby, Nad Zastávkou 64, Kolín,
IČ 00873667.
Hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesením č. 26/809/2015 byl schválen Dodatek č. 1 ev. č. 500/2015
v předloženém znění.

2.

Dohoda ev. č. 494/2015 o předčasném užívání stavby „Rekonstrukce staré lávky
přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně“ mezi městem Kolín a spol.
Prostav s. r. o., Na Chmelnici 533, 290 01 Poděbrady, IČ 25105914.
Hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesením č. 26/810/2015 byla schválena Dohoda ev. č. 494/2015 v předloženém
znění.

3.

Dodatek č. 1 ev. č. 417/2015 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
a příslušenství ze dne 01.07.2011 mezi městem Kolín a spol. Dětský lékař
MUDr. Dagmar Straková, s. r. o., Kolín, IČ 24168751.
Hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesením č. 26/811/2015 byl schválen Dodatek č. 1 ev. č. 417/2015
v předloženém znění.

4.

Dodatek č. 6 ev. č. 416/2015 ke Smlouvě i nájmu nebytových prostor
a příslušenství ze dne 28.02.1996 mezi městem Kolín a MUDr. Alenou Janurovou,
Kolín, IČ 46383018.
Hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesením č. 26/812/2015 byl schválen Dodatek č. 6 ev. č. 416/2015
v předloženém znění.
__________________________________________________________________________
ŽÁDOSTI
__________________________________________________________________________
1.

Žádost o povolení stavebně upravit městský pozemek parc. č. 2001/2
v katastrálním území a obci Kolín zřízením sjezdu a přístupového chodníku.
__________________________________________________________________________

Úvodní slovo: Ing. Tichý, ved. ORR (Projektant požádal město Kolín jménem stavebníka
o povolení ke zřízení sjezdu a přístupového chodníku z pozemku parc.
č. 2001/9, který je vlastnictvím stavebníka, přes část městského pozemku
parc. č. 2001/2. Uvedený sjezd bude dopravně napojen na budoucí místní
komunikaci na uvedeném městském pozemku ulice Pod Vrchem, která je
ve fázi výstavby. Podle předloženého projektu bude sjezd široký 4 000 mm
a přístupový chodník 1 200 mm. Jejich délka bude odpovídat šířce travnatého
pásu, tj. cca 2 000 mm. Povrch sjezdu a přístupového chodníku bude ze
zámkové dlažby nebo živičný, živičný bude i povrch místní komunikace.
Proti stavbě sjezdu a přístupového chodníku přes část městského pozemku
parc. č. 2001/2 v katastrálním území a obci Kolín a dopravním napojením
pozemku parc. č. 2001/9 na budoucí místní komunikaci na pozemku parc.
č. 2001/2 nemá ORR námitek.)
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Hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesením č. 26/813/2015 byla schválena žádost povolení stavebně upravit městský
pozemek parc. č. 2001/2 v katastrálním území a obci Kolín zřízením sjezdu
a přístupového chodníku.
__________________________________________________________________________
2.

Žádost o přiměřenou slevu z nájemného od nájemníků bytových jednotek č. 2–8
v domě č. p. 1000/1, Antonína Kaliny, Kolín V.
__________________________________________________________________________

Úvodní slovo: Ing. Michalčík, ved. OSBN (OSBN sděluje Radě města, že obdržel
od nájemců bytových jednotek č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 žádost
na uplatnění slevy na nájemném v souladu s § 2246 až 2253 zákona
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši 50 %. Důvodem žádosti o slevu
na nájemném jsou zhoršené podmínky užívání bytových jednotek
pro rozsáhlý výskyt plísní. Na základě obdržených stížností OSBN provedl
v domě místní šetření a osobně se seznámil s rozsahem závad. OSBN
objednal u odborné firmy znalecký posudek na příčiny tvorby plísní a vlhkosti
v domě. OSBN nechal zpracovat posudek a návrh možného řešení. OSBN
začal odstraňovat závady přesně dle navrhovaných doporučení, v současné
době je vyhotovené VŘ na opravu střechy, 57 nejrůznějších komínků
a vývodu zdravotechniky, kudy se voda dostávala do objektu. Poté bude
následovat aplikace nátěru pohlcujícího plísně, vymalování prostor atd.
Vzhledem k zhoršenému stavu bydlení nájemníků v uvedeném domě
doporučuje OSBN poskytnout 50% slevu na nájemném do odstranění závad.
Zároveň OSBN informuje, že v případě zájmu nájemců přistoupí k jejich
odbydlení do jiných bytových jednotek.)
Diskuse: Mgr. Růžička, Mgr. Kašpar
(Opravy objektu probíhaly postupně dle dostupnosti finančních prostředků –
opravena byla pouze část střechy, což vede k tomu, že se objekt nachází v tomto
stavu. Za daných okolností je toto řešení s ohledem na obyvatele domu
to nejvhodnější. Kromě poskytnutí slevy budou v nejbližších dnech odstraněny
příčiny zatékání vody do objektu. Poskytnutí slevy bude mít vliv na příjmy
v rozpočtu města v sekci nájmy – položka bude upravena.)
Hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesením č. 26/814/2015 byla schválena žádost o přiměřenou slevu z nájemného
od nájemníků bytových jednotek č. 2–8 v domě č. p. 1000/1, Antonína Kaliny, Kolín V.
__________________________________________________________________________
3.

Žádost o povolení prodloužení doby hudební produkce v rámci plánované živé
hudby – kapela „Kozičky“ v restauraci „Na Rychtě“.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Mgr. Kesner, ved. OŠKS (Provozovatel restaurace „Na Rychtě“ žádá
o povolení
prodloužení
doby
hudební
produkce
dne 27.06.2015
do 23:00 hodin, kdy je pro hosty restaurace plánovaná živá hudba – kapela
„Kozičky“. Žadatel provozuje večery s živou hudbou pravidelně, vždy je řádně
ukončeno dle povolení, dosud nebyly žádné stížnosti.)

Hlasování: 7 – 0 – 1
Usnesením č. 26/815/2015 byla schválena žádost o povolení prodloužení doby hudební
produkce v rámci plánované živé hudby – kapela „Kozičky“ v restauraci „Na Rychtě“.
__________________________________________________________________________
ZÁPISY Z JEDNÁNÍ KOMISÍ RADY MĚSTA
__________________________________________________________________________
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1. Zápis z jednání komise zdravotní a sociální ze dne 12.05.2015.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Mgr. Černovský, ved. OSVZ (Komise projednala dopis zaslaný předsedou
hnutí ANO OS Kolín, který byl zaměřen na oblast dostupnosti hygienického
zařízení na kolínské poliklinice, která danou záležitost projednala a usnesla
se, že pověří k odpovědi místostarostu Mgr. Růžičku. V rámci obecné diskuse
k tématu veřejných WC v Kolíně KZD doporučuje zajistit následující: Prověřit
nízkou cenu za použití veřejných WC. Vyšší výběr by mohl být využit na jejich
údržbu; Na veřejných WC u polikliniky je při použití umyvadla ze strany členů
KZS spatřované velké využití vody, z tohoto důvodu doporučují možnost
seřízení zařízení; Prověřit stav veřejného WC na Zálabí, který je z hlediska
údržby ve špatném stavu oproti veřejným WC u polikliniky a kulturního domu;
Zlepšit značení ve městě s informacemi o veřejných WC. Prohlídka Domova
pro seniory – Městské sociální a zdravotní služby: Prohlídku domova
pro seniory pro členy komise zajistila ředitelka zařízení Bc. Ivana Nováková.
V rámci prohlídky byla členům představena denní činnost zařízení, systém
financování služby, realizované a plánované akce včetně transformace
sociální služby ve Slovenské ulici. Členové vyjádřili spokojenost s rozvojem
služby a vybavením domova včetně jeho loňské rekonstrukce. MUDr. Peychl
předložil členům komise podnět k řešení nepořádku na zahradě gymnázia.
Více informací včetně návrhu řešení problému a fotodokumentace je součástí
přílohy zápisu. MUDr. Fabianová a MUDr. Rakušan informovali o své
návštěvě klubu důchodců a vznesly požadavek, aby o činnostech v klubech
důchodců vyšel v článek v městském zpravodaji a aby byly vytvořeny letáky
s informacemi o klubech v Kolíně. Další diskuze se věnovala možnosti
vytvoření ručně psané kuchařky receptů kolínských seniorů. Tato činnost
může být rozvinuta ve spolupráci poskytovateli sociálních služeb pro seniory
a seniory v klubech důchodců. Pí Kornucová se dotázala na povolení
venkovního posezení v kavárně pod DPS v Husově. Poslední část diskuze
se věnovala přípravě dne seniorů, který je naplánován na září.
Mgr. Havlíková v červnu uskuteční samostatnou schůzku.)
Diskuse: Mgr. Havlíková
(Informace k návštěvě zařízení pro seniory, kde dochází k postupnému zlepšování
úrovně služby včetně vybavení – kladné ohlasy klientů. Ve spolupráci s MěÚ
se připravuje akce pro seniory – 3denní program, veřejnost bude včas
s podrobnostmi seznámena.)
Rada města vzala zápis z jednání komise zdravotní a sociální ze dne 12.05.2015
na vědomí.
__________________________________________________________________________
2. Zápis z jednání komise kulturní ze dne 10.06.2015.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Mgr. Kesner, ved. OŠKS (Komise byla informována o konečné podobě
projektu KOLÍNSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2015. Tento projekt bude probíhat
od 28.06.2015 do 06.09.2015 a bude zahrnovat 6 koncertů a 4 promítací dny
letního kina. Žádosti o dotace: Žádost č. 21 Jana Strnada na CD smíšeného
sboru kolínského Gymnázia o příspěvek ve vši 30.000 Kč – komise schválila
požadovanou částku. Žádost č. 22 Skupiny historického šermu a dobové
hudby Páni z Kolína o příspěvek na pořízení nových a úpravy stávajících
uniforem ve výši 20.000 Kč – komise schválila požadovanou částku.
Žádost č. 23 SOŠ Stavební a SOU stavební Kolín o příspěvek na tisk
kalendářů „Židovské pohledy v detailu aneb viděno očima studentů“ ve výši
24.000 Kč – komise schválila požadovanou částku. Žádost č. 24 PS Continuo
o příspěvek na Koncert Continuo ve výši 14.000 Kč – komise schválila částku
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ve výši 10.000 Kč. Žádost č. 25 Mgr. Ireny Šandové o příspěvek na brožuru –
Ing. Václav Budil ve výši 35.000 Kč – komise schválila požadovanou částku.
Žádost č. 26 Obce Dolní Chvatliny na reprezentaci Kolína o příspěvek
na „Květinových slavnostech“ v Kamenz ve výši 22.000 Kč – komise schválila
požadovanou částku. Žádost č. 27 Ženského komorního sboru v Kolíně
o příspěvek na akci Vítáme Slunovrat – 11. ročník pěveckého festivalu
ve výši 16.000 Kč – komise schválila požadovanou částku. Žádost č. 28
Daniela Bohmana o příspěvek na Mírový pochod PADAYATRA ve výši
2.000 Kč – komise schválila požadovanou částku. Žádost č. 29 Harmonie
1872 Kolín o příspěvek na Slavnostní Svatomartinský koncert Harmonie 1872
Kolín ve výši 24.000 Kč – komise schválila požadovanou částku. Žádost č. 30
ZUŠ Františka Kmocha Kolín o příspěvek na keramické setkání „Socha
a prostor“ ve výši 50.000 Kč – komise schválila požadovanou částku. Žádost
č. 31 Klubu přátel Františka Kmocha o příspěvek na výstavu 25 let
s Františkem Kmochem ve výši 5.900 Kč – komise schválila požadovanou
částku. Žádost č. 32 MgA. Jolany Havelkové o příspěvek na Portfolio
grafických listů/fotografií Jolany Havelkové ve výši 40.000 Kč – částka nebyla
schválena. Žádost č. 33 Malého divadla Kolín o příspěvek na Válku
Roseových – provozování představení na přehlídkách a zájezdech ve výši
15.000 Kč – komise schválila požadovanou částku. Žádost č. 34 TS Srdíčko
o příspěvek na šaty pro mažoretky ve výši 30.000 Kč – komise schválila
částku ve výši 20.000 Kč. Žádost č. 35 TS Srdíčko o příspěvek na Almanach
k výročí 25 let skupiny Srdíčko ve výši 35.000 Kč – komise schválila částku
15.000 Kč. Žádost č. 36 Michala Opočenského o příspěvek na Xavier
Baumaxa ve Velkém Oseku ve výši 20.000 Kč – žádost byla zamítnuta.
Žádost č. 37 Michala Opočenského o příspěvek na akci Buchty a loutky
v Kašpárkově kavárně ve výši 10.000 Kč – komise schválila částku 5.000 Kč.
Žádost č. 38 Michala Opočenskýého o příspěvek na akci Kašpárek v rohlíku
v Kašpárkově kavárně ve výši 15.000 Kč – komise schválila částku 5.000 Kč.
Žádost č. 39 Michala Opočenského o příspěvek na akci Poletíme? ve Velkém
Oseku ve výši 25.000 Kč – žádost byla zamítnuta. Žádost č. 40 Michala
Opočenského o příspěvek na akci Jiří Schmitzer ve Velkém Oseku ve výši
20.000 Kč – žádost byla zamítnuta. Žádost č. 41 Michala Opočenského
o příspěvek na Tatabojs ve Velkém Oseku ve výši 49.000 Kč – žádost byla
zamítnuta. Žádost č. 42 Michala Opočenského o příspěvek na Vosto5
v Kašpárkově kavárně ve výši 12.000 Kč – komise schválila částku 5.000 Kč.
Žádost č. 43 Jiřího Linky o příspěvek na akci Básníci básniví ve výši
21.000 Kč – komise schválila částku 10.000 Kč. Žádost č. 44 Regionálního
muzea v Kolíně o příspěvek na vydání publikace „Lidový nábytek“ ve výši
50.000 Kč – komise schválila požadovanou částku. Žádost č. 45 ATUS
Duende o příspěvek na bienále dnů španělské kultury v Kolíně ve výši
30.000 Kč – komise schválila požadovanou částku.)
Rada města vzala zápis z jednání komise kulturní ze dne 10.06.2015 na vědomí.
K žádostem č. 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35 se vyjádřila formou
hlasování v rámci samostatného návrhu na poskytnutí dotací, o žádostech č. 28, 37, 38, 42
rozhodl vedoucí OŠKS v souladu s platnými kritérii a doporučením komise. Žádosti č. 32,
36, 39, 40, 41 nebyly schváleny.
__________________________________________________________________________
3. Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu ze dne 01.06.2015.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Mgr. Kesner, ved. OŠKS (Odložené žádosti PTA Kolín – usnesením č. 44
komise vzhledem k tomu, že není jasné sídlo PTA Kolín jako sportovního
klubu ani vztah mezi PTA Kolín jako sportovním klubem a PTA Kolín
sportovním areálem, odkládá projednání opravených žádostí o dotaci do
doby konečného vyjasnění těchto záležitostí. Jednáním s představiteli klubu
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komise pověřuje Mgr. Tučka. Odložená žádost FK Kolín – usnesením č. 45
komise vzhledem k tomu, že žádost nebyla doplněna ani po urgenci,
stanovuje termín zářijové schůze jako poslední možnost projednání žádosti.
Pokud nebude žádost o náležitosti doplněna ani k tomuto termínu, bude
zamítnuta. Kolínské sportovní dny ZŠ 2015: soutěže byly slavnostně
zahájeny, závěrečný ceremoniál proběhne v pondělí 08.06. v 10:00 hod.
v amfiteátru na Kmochově ostrově. Dotazníky za I. pololetí 2015, usnesením
č. 46 komise stanoví výši paušálních dotací na činnost klubů, které nevyvíjejí
soutěžní činnost či v kolínských podmínkách nemohou reálně získat
bodovaná umístění v mistrovských soutěžích, v I. pololetí roku 2015
na 3.500 Kč /jedná se o zálohovou dotaci ve výši cca 50 % předpokládaného
paušálu na celý rok/. Zároveň stanoví výši paušálních dotací na činnost
v I. pololetí roku 2015 klubům tanečním a klubům úpolových a bojových
sportů. Usnesením č. 47 komise doplňuje do seznamu klubů a oddílů, kterým
je poskytována dotace na údržbu, nově areál BC Kolín v Sendražicích
s ohodnocením 1 bod. Zároveň komise vyjímá z toho seznamu areál PTA
Kolín, neboť není ve vlastnictví ani dlouhodobém pronájmu sportovního
klubu. Dotaci klubu Potkali se u Kolína na údržby skály u Kohoutova mlýna
na Pašince pozastavuje do doby, než bude vyjasněno sídlo klubu a jeho
registrace. Usnesením č. 48 komise stanovuje termín pro doplnění všech
výše uvedených nedostatků v dotaznících za I. pololetí na 08.06.2015. Kluby
a oddíly, které k tomuto datu nedoplní potřebné údaje či neodevzdají
dotazník, ztrácí nárok na dotaci za I. pololetí. Usnesení č. 49 komise
doporučuje Radě města schválit na základě dotazníků za I. pololetí roku 2015
navrhovanou výši dotací na činnost sportovních klubů v souladu
se schválenými kritérii na jejich přidělování a schválit výši příspěvků
na údržbu. Tabulka rozdělení dotací je přílohou tohoto zápisu. Projednání
žádostí: 1. žádost SK Sambo Kolín o dotaci ve výši 7.000 Kč na Kolínský
pohár ve florbalu – usnesení č. 50 komise vzhledem k tomu, že se nejedná
o registrovaný florbalový klub, nedoporučuje schválení dotace SK Sambo
Kolín na Kolínský pohár ve florbalu. 2. žádost Klubu lodních modelářů Kolín
o dotaci ve výši 4.000 Kč na Soutěž historických modelů plachetnic –
usnesením č. 51 komise vzhledem k tomu, že žádost splňuje všechny
náležitosti, doporučuje vedoucímu OŠKS schválení dotace KLM Kolín
na Soutěž historických plachetnic ve výši 4.000 Kč z kapitoly Akce
na dopravu, náklady na rozhodčí, diplomy a ceny. 3. žádost Z&S Apache
Team Kolín o dotaci ve výši 10.000 Kč na závod UCI MTB World Cup
v Albstadtu – usnesením č. 52 komise vzhledem k tomu, že se jedná
o reprezentaci města a žádost má všechny náležitosti, doporučuje schválení
dotace Z&S Apache Teamu Kolín na závod UCI MTB World Cup v Albstadtu
ve výši 6.000 Kč na ubytování, dopravu a startovné z kapitoly Reprezentace.
4. žádost Sportovního oddílu plavání Kolín o dotaci ve výši 15.000 Kč
na Podzimní cenu Kolína – usnesením č. 53 komise vzhledem k tomu, že
se jedná o vybranou akci a žádost má všechny náležitosti, doporučuje
schválení dotace Sportovnímu oddílu plavání Kolín na Podzimní cenu Kolína
ve výši 15.000 Kč na pronájem, diplomy, ceny a propagační materiály.
5. žádost LTC Kolín o dotaci ve výši 6.000 Kč na nábor do tenisové školičky –
usnesením č. 54 komise vzhledem k tomu, že žádost má všechny náležitosti,
doporučuje vedoucímu OŠKS schválení dotace LTC Kolín na nábor
do tenisové školičky ve výši 5.000 Kč z kapitoly Akce na speciální tenisové
míče, rakety a diplomy. 6. žádost LTC Kolín o dotaci ve výši 3.000 Kč
na Posvícenský turnaj – usnesením č. 55 komise vzhledem k tomu,
že se jedná o vybranou akci a žádost má všechny náležitosti, doporučuje
vedoucímu OŠKS schválení dotace LTC Kolín na Posvícenský turnaj ve výši
3.000 Kč na tenisové míče, diplomy, medaile a rozhodčí z kapitoly Akce.
7. žádost LTC Kolín o dotaci ve výši 2.500 Kč na Zahajovací turnaj sezóny –
usnesením č. 56 komise vzhledem k tomu, že se jedná o vybranou akci
a žádost má všechny náležitosti, doporučuje vedoucímu OŠKS schválení
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dotace LTC Kolín na Zahajovací turnaj sezóny ve výši 2.500 Kč na tenisové
míče, diplomy, medaile a rozhodčí z kapitoly Akce. 8. žádost BC Kolín
o dotaci ve výši 20.000 Kč na Den dětí a Streetball Cup – usnesením č. 57
komise vzhledem k tomu, že se jedná o vybranou akci a žádost má všechny
náležitosti, doporučuje schválení dotace BC Kolín na Den dětí a Streetball
Cup ve výši 20.000 Kč na trička pro účastníky, ceny, ozvučení, materiální
a technické zabezpečení z kapitoly Akce. 9. žádost Sokola Sendražice
o dotaci ve výši 10.000 Kč na oslavy 40 let družby Sokola Sendražice
a fotbalového klubu Frankenheim – usnesením č. 58 komise vzhledem
k tomu, že se jedná o reprezentaci města a žádost má všechny náležitosti,
doporučuje vedoucímu schválení dotace Sokolu Sendražice na oslavy 40 let
družby mezi Sendražicemi a Frankenheimem ve výši 5.000 Kč na poháry,
medaile a pronájem sálu z kapitoly Akce. Usnesením č. 59 komise rozhodla,
že pokud klub nedodá potřebné doklady a náležitosti v daném termínu, bude
jednou upomenut. Pokud nezareaguje na tuto upomínku do 10 pracovních
dnů, ztrácí nárok na přidělení dotace.)
Rada města vzala zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu ze dne 01.06.2015
na vědomí.
K usnesením komise č. 52, 53, 57 se vyjádřila formou hlasování v rámci samostatného
návrhu na poskytnutí dotací, o usneseních komise č. 51, 54, 55, 56, 58 rozhodl vedoucí
OŠKS v souladu s platnými kritérii a doporučením komise. Usnesením č. 50 nedoporučila
komise schválení dotace.
__________________________________________________________________________
INFORMATIVNÍ ZPRÁVY
__________________________________________________________________________
1. IZ – Výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti SMSK, a. s.
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Ing. Širc, ředitel spol. SMSK (Dozorčí rada SMSK, a.s., seznamuje Radu
města s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti vč. informace
o schválení účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledků hospodaření.
Dozorčí rada navrhuje převedení zisku ve výši 1 673 881,12 Kč na účet 429
Neuhrazená ztráta minulých let a tím snížení jeho zůstatku.)
Rada města vzala IZ – Výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti SMSK,
a. s., na vědomí.
__________________________________________________________________________
DISKUSE ČLENŮ RADY MĚSTA
__________________________________________________________________________
- poděkování OŠKS a přípravnému týmu za organizaci 52. ročníku festivalu Kmochův
Kolín
- probíhající blokové čištění – řada majitelů vozidel nerespektuje zákazové značky,
dochází k jejich ničení, odstraňování termínů čištění apod.
__________________________________________________________________________
Ukončení: v 16:25 hodin

