
ZÁPIS

z ústavujícího zasedání zastupitelstva obce Starý Kolín,
konaného dne 09.11.2014 od 14 hodin na sále Kulturního domu ve Starém Kolíně

PŘÍTOMNI: Mgr. Jaroslav Flegl, Mgr. Irena Pánková, Radek Baše, Ing. Věra Chobotová.,
MJJDr. Dušan Spitzer, PhD., MBA, Iva Bouškovij Ing. Jan Mančal, CSC.,
Luboš Železný, Martin Němec, Bc. Petra Kubátová Krchová

OMLUVENI: Ing. Miloslava Klejzarová

l. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva Obce Starý Kolín bylo zahájeno v 14 hodin dosavadním starostou obce Mgr.
Jaroslavem Fleglem (dále jako ,,předsedající").

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. l
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro podáni návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 31.10.2014, žádný
návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. l zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu
Starý Kolín zvěřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 31.10.2014 do 09.11.2014.
Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. l) konstatoval,
že přítomno je 10 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 členů zastupitelstva l zastupitelka je
omluvena), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Zápis z minulého veřejného zasedání byl řádně vyložen, v průběhu jednání k němu nebylo připomínek,
ověřovateli byl podepsán.

ad) l. a UrČení zapisovatele a ověřovatelů

Předsedající určil zapisovatelkou pí Viktorovou. Dále navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Pánkovou a
Ing. Mančal& CSc.. K návrhu byl vznesen protinávrh p. Železným, aby místo Ing. Mančala, který odjíždí
do zahraničí byl ověřovatelem p. Baše. Jiné návrhy podány nebyly.
Předsedající dal hlasovat nejprve o protinávrhu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín schvaluje ověřovateli zápisu Mgr. Irenu Pánkovou a pana Radka
Bašeho.

Výsledek hlasování: - pro : Mgr. Flegl, Ing. Chobotová, MUDr. Spitzer, PhD., MBA,
Ing. Mančal, CSc., p. Železný, p. Němec, Bc. Kubátová Krchová,
pí Boušková

- zdržel se : Mgr. Pánková, p. Baše

Usnesení Č. 1/01/14 bylo schváleno.



-2-

ad) Lb Složení slibu nově zvolených zastupitelů

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva , že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů , v
platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o

obcích "slibuji věrnost České republice. slibuji na svou čest a svědomí, že svoji fůnkci budu
ýykonávat svědomitě, v zájmu obce Starý Kolín a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
Ceské republiký' a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova ,,slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

Předsedající přečetl písemnou rezignaci Ing. Klejzarové (příloha č. 3), ke dni 09.11.2014
na fůnkci zastupitelky obce, včetně zdůvodnění. Starosta poděkoval Ing. Klejzarové za její
práci v zastupitelstvu obce Starý Kolín, kde 16 let byla zastupitelkou a z toho 12 let
místostarostkou.
Žádný z přítomných členů zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

ad) l.c Schválení programu zasedání

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Ing. Chobotová
podala protinávrh, aby z programu ustavujícího zasedání byly vypuštěny body 6 - 7.
Poukázala na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění § 103, který
upravuje pravomoci starosty ve volebním mezidobí. Mgr. Flegl doplnil, že návrhy uvedené v
bodě 6 a 7 programu zasedání vyvěšuje obec ne zastupitelstvo, praktikují to tak dle jeho
informací i jiné obce. Oba body by se projednávaly po složení slibu nově zvolených
zastupitelů.
Jiné návrhy zastupitelů k programu vzneseny nebyly. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomnýrn občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín schvaluje následující program ústavujícího zasedání:
l) Volba starosty a místostarosty obce

a. Určení počtu místostarostů
b. Určení, které funkce budou Členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě

uvolnění
c. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
d. Volba starosty
e. Volba místostarosty

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a. Určení počtu Členů finančního a kontrolního výboru
b. Volba předsedy finančního výboru
c. Volba předsedy kontrolního výboru
d. Volba Členů finančního výboru
e. Volba Členů kontrolního výboru

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
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4) Návrh na schválení rozpočtového opatření Č. 7/2014
5) Návrh na schválení smlouvy se zhotovitelem díla - ,,Starý Kolín, studie

protipovodňových opatření"
6) Diskuse
7) Zpráva návrhové komise
8) Závěr

Předsedající dal o protinávrhu hlasovat.
Výsledek hlasování: - pro : Mgr. Pánková, Ing. Chobotová, NIUDr. Spitzer, PhD., MBA,

pí Boušková, p. Zelezný, p. Němec, Bc. Kubátová Krchová
- zdržel se : Mgr. Flegl, Ing. Mančal, CSc., p. Baše

Usnesení č. 2/01/14 bylo schváleno.

ad) l.d - Volba návrhové komise

Předsedající navrhl zvolit návrhovou komisi a vyzval přítomné zastupitele, aby podávali
návrhy. Pí Boušková navrhla návrhovou komisi v tomto složení: předseda - MUDr. Spitzer,
PHD., MBA a členové - p. Němec a Be. Kubátová Krchová. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín schvaluje návrhovou komisi ve složení - předseda
NIUDr. Spitzer, PhD., MBA, členové - p. Němec, Be. Kubátová Krchová.

Předsedající dal o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování: - pro: všichni

Usnesení č. 3/01/10 bvlo schváleno.

2. Volba starosty a místostarosty obce

ad) 2. a Určení počtu místostarostů :

Předsedající vyzval přítomné zastupitele, aby podávali návrhy. P. Železný navrhl, aby
zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy vzneseny nebyly. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Starý Kolín schvaluje zvolení jednoho místostarosty pro volební
období 2014 - 2018.

Předsedající dal o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování: - pro: všichni

Usnesení č. 4/01/14 bylo schváleno.
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ad) 2. b Určení, které funkce budou Členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění

Předsedající vyzval přítomné zastupitele, aby podávali návrhy. Be. Kubátová Krchová
navrhl& aby pouze fůnkce starosty byla vykonávána jako dlohodobě uvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích, funkce místostarosty by byla vykonávána jako dlouhodobě neuvolněná.
Mgr. Flegl podal protinávrh, aby obě fůnkce jak starosty, tak i místostarosty byly vykonávány
jako dlouhodobě uvolněné. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko . Žádné další stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající dal hlasovat nejprve o protinávrhu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
schvaluje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva
dlouhodobě uvolnění.
výsledek hlasování: - pro: Mgr. Flegl, p. Baše, Mgr. Pánková

- proti: Ing. Chobotová, pí Boušková, p. Němec,
Bc. Kubátová Krchová

- zdržel se: MUDr. Spitzer, PhD., MBA, Ing. Mančal, CSc.,
p. Železný

Usnesení nebylo schváleno.

Dále se hlasovalo o původním návrhu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
schvaluje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněný a
pro výkon funkce místostarosty bude člen zastupitelstva neuvolněný.
výsledek hlasování: - pro: Ingí Chobotová, MUDr. Spitzer, PhD., MBA, pí Boušková,

p. Zelezný, p. Němec, Be. Kubátová Krchová,
Ing. Mančal, CSc.

- proti: Mgr. Flegl
- zdržel se: Mgr. Pánková, p. Baše

Usnesení č. 5/01/14 bylo schváleno.

ad 2. c Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Předsedající v úvodu zrekapituloval způsob volby za posledních 24 let a vyzval přítomné
zastupitele, aby podávali návrhy. Pí Boušková navrhl& aby volba starosty a místostarosty
proběhla veřejnou volbou. Dále vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu
způsobu hlasování. Žádné další návrhy nebyly podány.
Předsedající dal o návrhu hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
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Výsledek hlasování: - pro: všichni

Usnesení Č. 6/01/14 bylo schváleno.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

ad) 2. d Volba starosty

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
následující návrh: Ing. Mančal, CSc. navrhl zvolit do funkce starosty p. Luboše
Další návrh nebyl podán. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
občanům sdělit své stanovisko. Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající dal o návrhu hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín volí starostou obce p. Luboše Železného.

Byl podán
Železného.
přítomným

Výsledek hlasování: - pro: MUDr. Spitzer, PhD., MBA, pí Boušková, Ing. Chobotová,
Be. Kubátová Krchová, Ing. Mančal, CSc., p. Železný,
p. Němec

- zdrželi se: p. Baše, Mgr. Pánková, Mgr. Flegl

Usnesení č. 7/01/14 bylo schváleno.

Nový starosta p. Železný po svém zvolení převzal od Mgr. Flegla vedení zasedání.

ad) 2. e Volba místostarosty

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na fúnkci místostarosty. Byl
podán následující návrh : MUDr. Spitzer PhD., MBA navrhl zvolit do funkce místostarosty
Ing. Věru Chobotovou. Další návrh nebyl podán. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i pňtomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající dal o návrhu hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín volí místostarostkou obce Ing. Věru Chobotovou.

Výsledek hlasování: - pro: NIUDr. Spitzer, PhD., MBA,pí BouŠková, p. Němec,
Be. Kubátová Krchová, p. Zelezný, Ing. Mančal, CSc.

- zdržel se: Ing. Chobotová, p. Baše, Mgr. Flegl, Mgr. Pánková

Usnesení č. 8/01/14 bylo schváleno.
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3. Zřízení finančního a kontrolního výboru

ad) 3. a Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l zákona o obcích), nebot' funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo
určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích). Členy výboru
mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen
zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru
nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na
obecním úřadu ( § 119 odst. l zákona o obcích). Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo
zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít 3 členy. jiný návrh
podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříČlenné.

Předsedající dal o návrhu hlasovat.

výsledek hlasování: - pro: všichni.

Usnesení č. 9/01/14 bylo schváleno.

ad) 3. b Volba předsedy finančního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. p. Němec navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Be. Petru Kubátovou
Krchovou.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín volí předsedou finančního výboru Bc. Petru Kubátovou
Krchovou.

Předsedající dal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: - pro: Mgr. Flegl, Mgr. Pánková, p. Baše, Ing. Chobotová,
NIUDr. Spitzer, PhD., MBA, pí Boušková,
Ing. Mančal, CSc., p. Němec, p. Železný

- zdržel se: Bc. Kubátová Krchová

Usnesení Č. 10/01/14 bylo schváleno.
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ad) 3. c Volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na fůnkci předsedy kontrolního
výboru. Pí Boušková navrhla zvolit do fůnkce předsedy kontrolního výboru MUDr. Spitzera,
PhD., MBA.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín volí předsedou kontrolního výboru NIUDr. Dušana
Spitzera, PhD., MBA.

Předsedající dal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: - pro: Mgr. Pánková, p. Baše, Ing. Chobotová, pí Boušková,
Ing. Mančal, CSc., p. Železný, p. Němec,
Bc. Kubátová Krchová

- zdržel se: Mgr. Flegl, MUDr. Spitzer, PhD., MBA

Usnesení č. 11/01/14 bylo schváleno.

ad) 3. d Volba Členů finančního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.
Předsedající navrhl, aby členy finančního výboru byli Ing. Jan Mančal, CSC. a p. Petr
Bertram. Jiné návrhy podány nebyly

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín za volí Členy finančního výboru Ing. Jana Mančala,
CSc. a pana Petra Bertrama.

Předsedající dal hlasovat o návrhu.

Výsledek hlasování: - pro: Ing. Chobotová, MUDr. Spitzer, PhD., MBA, pí Boušková,
p. Němec, Bc. Kubátová Krchová, p. Železný

- zdržel se: Mgr. Flegl, Ing. Mančal, CSc., p. Baše, Mgr. Pánková

Usnesení č. 12/01/14 bylo schváleno.

ad) 3. e Volba členů kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru.
Předsedající navrhl za členy kontrolního výboru p. Pavla Horáka a pí Zdenku Veselou. Jiné
návrhy podány nebyly.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín volí za členy kontrolního výboru paní Zdenku Veselou
a pana Pavla Horáka.
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Předsedající dal hlasovat o návrhu.
Výsledek hlasování: - pro: Mgr. Pánková, Ing. Chobotová,

NIUDr. Spitzer, PhD., MBA, pí BouŠková,
Ing. Mančal, CSc., p. Železný, p. Němec,
Bc. Kubátová Krchová

- zdržel se: Mgr. Flegl, p. Baše

Usnesení č. 13/01/14 bylo schváleno.

ad) 4 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných Členů
zastupitelstva

MUDr. Spitzer, PhD., MBA navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla dle
Přílohy č. l k Naři'zení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, (dále jen Příloha),
poskytována:
a) odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva dle sloupců č. 12 a 13,

zkrácená na 70 %.' Odměna bude poskytována ode dne vzniku mandátu zatupitele. V
případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát mu bude odměna náležet ode dne
složení slibu.

b) odměna za výkon funkce neuvolněného místostarosty dle sloupců č. 6 a 8 Přílohy,
zkrácená na 50 %.' Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.

C) odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru dle sloupců č. 10 a 13.' Odměna
bude pokytována od dne zvolení do funkce předsedy výboru.

d) odměna za výkon fůnkce neuvolněného člena výboru dle sloupců č. ll a č. 13.' Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena výboru, a to i nečlenům zastupitelstva.

e) odměna za výkon fůnkce neuvolněného předsedy komise dle sloupců č. 10 a 13 zkrácená
na 40 %.' Odměna bude poskytována ode dne jmenování do fůnkce předsedy komise, a to i
nečlenům zastupitelstva.

f) odměna za výkon funkce člena komise dle sloupců č. ll a 13 zkrácená na 40 %.' Odměna
bude poskytována ode dne jmenování do funkce člena komise a to i nečlenům
zastupitelstva.

Dále MUDr. Spitzer, PHD., MBA navrhl, aby zastupitelstvo obce Starý Kolín v souladu s §
77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovilo, že při souběhu výkonu
dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako
součet odměn stanovených pro jednotlivé fůnkce ve výše uvedených bodech.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

' t.j. 378 Kč dle znění platného k 09.11.2014
' t.j. 10 956 KČ dle znění platného k 09.11.2014
't.j. l 300 Kč dle znění platného k 09.11.2014
't.j. l 060 KČ dle znění platného k 09.11.2014
't.j. 520 KČ dle znění platného k 09.1 1.2014
't.j. 424 KČ dle znění platného k 09.11.2014
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín :
l) stanoví dle Přílohy č. l k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění (dále jen
Příloha):
a) odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva dle sloupců č. 12 a 13,

zkrácená na 70 %.' Odměna bude poskytována ode dne vzniku mandátu zatupitele. V
případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát mu bude odměna náležet ode dne
složení slibu.

b) odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty dle sloupců č. 6 a 8 Přílohy,
zkrácená na 50 %.' Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.

C) odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru dle sloupců č. 10 a 13.' Odměna
bude pokytována od dne zvolení do fůnkce předsedy výboru.

d) odměnu za výkon funkce neuvolněného člena výboru dle sloupců č. 11 a č. 13.' Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena výboru, a to i nečlenům zastupitelstva.

e) odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy komise dle sloupců č. 10 a 13 zkrácená
na 40 %.' Odměna bude poskytována ode dne jmenování do fůnkce předsedy komise, a to i
nečlenům zastupitelstva.

f) odměnu za výkon funkce člena komise dle sloupců č. 11 a 13 zkrácená na 40 %.' Odměna
bude poskytována ode dne jmenování do funkce člena komise a to i nečlenům
zastupitelstva.

2) Zastupitelstvo obce Starý Kolín v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jakou součet odměn stanovených po
jednotlivé funkce ve výše uvedeném bodě l).

Předsedající dal hlasovat o návrhu.

Výsledek hlasování: - pro: všichni

Usnesení č. 14/01/14 bylo schváleno.

' t.j. 378 KČ dle znění platného k 09.1 1.2014
' t.j. 10 956 KČ dle znění platného k 09.11.2014
't.j. l 300 KČ dle znění platného k 09.11.2014
't.j. l 060 KČ dle znění platného k 09.11.2014
' t.j. 520 KČ dle znění platného k 09.11.2014
't.j. 424 KČ dle znění platného k 09.1 1.2014
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ad) 5 Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 7/2014
Ing. Mančal, CSc. přednesl návrh na schválení rozpočtového opatření č. 7/2014, včetně

podrobného rozboru jednotlivých paragrafů a položek. Zastupitelé byli s materiály seznámeni
Před hlasování byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanů sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín:
I. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2014.
II. Ukládá finančnímu výboru a účetní obce promítnout schválenou změnu do rozpočtu
na rok 2014. Termín do účetní uzávěrky za říjen 2014.

výsledek hlasování: pro: všichni

Usnesení č. 15/01/14 bylo schváleno.

ad) 6 Návrh na schválení smlouvy se zhotovitelem díla - ,,Starý Kolín,
studie protipovodňových opatření"
Návrh přednesl Mgr. Jaroslav Flegl. Připomněl, že na jaře letošního roku byla podána žádost
o dotaci z Operačního programu životní prostředí Dotace byla poskytnuta Rozhodnutím č.
14216981-SFŽ dne 19.08.2014. Jedná se o studii pro následnou realizaci vybraných
protipovodňových opatřeni. Doplňkem bude návrh revitalizačních a protierozních opatření,
resp. opatřeni eliminujících povrchový odtok. V kontextu na trvalé ohrožení obce povodněmi
(červen 2013) bude navržen soubor protipovodňových opatření k eliminaci vzniku
povodňových situací a ke zmírnění jejich následků. Předpokládáná cena veřejné zakázky
byla 1.149.030,- KČ bez DPH. Do výběrového řízeni se přihlásily 3 firmy : Envicons s.r.o.,
Hradecká 569, 533 52 Pardubice - 985.500,- KČ, AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00
Olomouc - 1.111.900,- KČ a A.KTI s.r.o., B. Antonínové 251/1, 621 00 Brno - 1.048.700,-
Kč.
Všechny firmy splnily zadávací podmínky a nejvýhodnější nabídku ve výši 985.500,- KČ bez
DPH podala firma Envicons s.r.o. Mgr. Flegl uvedl, že na obecním úřadu jsou připraveny
dokumenty k podpisu. Je nutné začít zálohově čerpat dotaci ještě v letošním roce, termín
dokončení akce je červen 2015.
Před hlasování byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín:
I. Schvaluje smlouvu o dílo se zhotovitelem díla - firmou Envicons s.r.o., Hradecká 569,
533 52 Pardubice na akci - ,,Starý Kolín, studie protipovodňových opatření.
II. Ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu s firmou Envicons s.r.o., Hradecká 569, 533
52 Pardubice, termín do 14.11.2014.

Výsledek hlasování: - pro: všichni

Usnesení č. 16/01/14 bylo schváleno.
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ad) 6 Diskuse
Mgr. Flegl se dotazoval nově zvolených zastupitelů, jakým způsobem chtějí zabezpečit chod
obce a obecního úřadu, když neuvolněná mistostarostka bude pracovat pouze 2 hodiny v
týdnu. Bude předávat novému vedení mnoho věcí a má obavy, aby se vše zvládlo v pořádku a
nic se nezanedbalo. Obecní úřad má pouze 2 stálé zaměstnance, jiný aparát už ne. Dotazoval
se, zda nové vedení obce bude přijímat nové zaměstnance. Odpověděl starosta p. Železný, že
s uskupením SNK Starý Kolín a Bašta proběhla po volbách 2 jednání, kde jejich strana
Starokolíňáci 2014 nabízela bývalé místostarostce Ing. Klejzarové, že by ji na Obecním úřadu
Starý Kolín zaměstnali, ta to ale odmítla. Rozhodli se proto, že část agendy bývalé
místostarostky převezme současná místostarostka Ing. Chobotová, část starosta, část
pracovnice obecního úřadu pí Viktorová a pí Černá a část nově zvolení zastupitelé. Dává
termín 3 měsíce na zkušební dobu a poté se situace vyhodnotí, případně se bude řešit na
nejbližším zasedání zastupitelstva obce. Ing. Mančal, CSc. doplnil, že případné změny jsou
možné. Ing. Chobotová poděkovala voličům za důvěru a doplnila, že plánuje pro veřejnost
pracovat na obecním úřadě každé úterý od 16 do 18 hodin, v ostatních dnech nepravidelně
(odpoledne, večer), o víkendu. Po telefonické domluvě dle potřeby. Budou na ni k dispozici
kontakty - telefon, e-mail. Navíc v dnešní době lze řadu věcí řešit přes internet (elektronicky),
takže přítomnost na obecním úřadu denně není nutná. Čerpání dotaci v období 2014 - 2020
bude mnohem nižší a možnosti omezenější než dosud. P. Liska se dotazoval, co bude obec
dělat se zaneSeným Náhonem. P. Železný vyzval Mgr. Flegla, aby se k tomu jako bývalý
starosta vyjádřil. Mgr. Flegl odpověděl, že Náhon je v majetku firmy ČEZ a spravuje ho
Povodí Labe. Hladinu reguluje jez u bytovek na Baštách a klapka na jezu ve Veletově.
Vyčištění koryta Náhonu je složité, akutní případy se řeší dle možností. Ovlivňuje ho hladina
Labe která byla nejvyšší v roce 2006, přesto se Náhon se z koryta nevylil. P. Železný doplnil,
že situaci prověří do příštího veřejného zasedání, které by se mělo uskutečnit do konce
letošního roku. Dále p. Železný poděkoval voličům za odevzdané hlasy a poděkoval
bývalému vedeni obce za vykonanou práci. Ing. Mančal, CSc. dodal, že na příštím veřejném
zasedání bude jednáno o poplatku za stočné.

ad 8) Zpráva návrhové komise

Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise.

ad,) 9 Závěr

Závěr zasedání provedl starosta obce. Zasedání skončilo v 15 15 hodin.

Ověřovatelé , ..

st O ce

Obec STARÝ KOLÍN
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Přílohy :
- Prezenční listina
- Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce Starý Kolín
- Písemná rezignace Ing. Klejzarové
- Rozpočtové opatření č. 7/2014 - návrh a schválené
- Oznámení č.j. 232/2014 o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. l zákona o obcích,

v platném znění
- Usnesení
- Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce


