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Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

 

Datum zasedání: 28. 5. 2015 

 

Přítomni dle prezenční listiny: Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Ing. Jan Mančal, CSc.,                                            

         Iva Boušková Bc. Petra Kubátová Krchová, Martin Němec, 

         Mgr. Irena Pánková, Ing. Martin Mistr, Ph.D., Radek Baše  

 

Omluveni: MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA, Mgr. Jaroslav Flegl 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18 hodin. 

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno 9 z 11 členů Zastupitelstva obce (2 

členové se omluvili). Zastupitelstvo obce Starý Kolín bylo usnášeníschopné.  

Zápis z minulého veřejného zasedání č. 5 byl řádně vyložen, v průběhu jednání k němu nebylo 

připomínek. Ověřovateli byl podepsán. 

 

1. Zahájení zasedání Zastupitelstva obce 

Zasedání bylo zahájeno v 18 hodin. Zahájení zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín, jehož 

součástí byly procedurální záležitosti – volba ověřovatelů, schválení zapisovatelky, volba 

návrhové komise, provedl starosta obce Luboš Železný.  

Starosta obce navrhl ověřovateli zápisu paní Ivu Bouškovou a pana Martina Němce, 

zapisovatelku paní Darinu Viktorovou a návrhovou komisi ve složení Ing. Jan Mančal, CSc. – 

předseda, členové – Mgr. Irena Pánková, pan Radek Baše                                                  

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Návrh usnesení č. 01/06/15:  

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání: 

1 .  v o l í  ověřovateli zápisu paní Ivu Bouškovou a pana Martina Němce 

2 .  s c h v a l u j e  zapisovatelku paní Darinu Viktorovou 

3 .  v o l í  návrhovou komisi ve složení Ing. Jan Mančal, CSc. – předseda, Mgr. Irena Pánková, 

      pan Radek Baše 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.                                                          
                     

Usnesení č. 01/06/15 bylo schváleno. 

 

Starosta obce dále nechal schválit program 6. zasedání Zastupitelstva obce, který byl zveřejněn 

v souladu s § 93 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů. Návrh programu byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu obce Starý Kolín od 

21. 5. 2015 do 28. 5. 2015, dále na internetových stránkách obce a veřejnost byla rovněž 

informována prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu.  

 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Program zasedání 
 

 1.  Zahájení 

 2.  Závěrečný účet obce Starý Kolín za rok 2014 
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 3.  Účetní závěrka obce Starý Kolín za rok 2014 

 4.  Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvková organizace za 

      rok 2014 

 5.  Vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky „Správa a provozování vodovodu v obci Starý  

      Kolín“  

 6.  Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, 

      sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se  

      stavebním odpadem na území obce Starý Kolín 

 7.  Pojmenování nové ulice 

 8.  Diskuse 

 9.  Zpráva návrhové komise 

10. Závěr 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 02/06/15: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání: 

s c h v a l u j e  program 6. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 02/06/15 bylo schváleno. 

 

2. Závěrečný účet obce Starý Kolín za rok 2014 

Předsedkyně Finančního výboru Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že Závěrečný účet 

obce Starý Kolín za rok 2014 byl zpracován v souladu s § 17 Zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Na úřední desce 

Obecního úřadu obce Starý Kolín a na internetových stránkách obce byl zveřejněn od 

11. 5. 2015. Do 21. 5. 2015 mohli občané uplatnit písemné připomínky – žádné nebyly 

uplatněny. Zároveň mohou připomínky uplatnit přímo na jednání Zastupitelstva obce.  

Závěrečný účet je sestaven podle výsledku hospodaření za rok 2014 a jsou v něm obsaženy 

údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění rozpočtové skladby, vyúčtování 

finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům veřejné úrovně a přehled 

poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce. Zastupitelstvo obce Starý Kolín pravidelně 

projednávalo a schvalovalo plnění rozpočtu obce a rozpočtové změny, kterých bylo v roce 

2014 celkem 8. 

Součástí závěrečného účtu obce je informace o hospodaření s majetkem obce. Byla provedena 

inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce za rok 2014, při které nebyly zjištěny 

zjevné závady.  

Jednou z příloh závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Starý 

Kolín za rok 2014, které bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, 

a při kterém nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Přezkoumání proběhlo na základě 

žádosti a v souladu se Zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 
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Návrh usnesení č. 03/06/15: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  Závěrečný účet hospodaření obce Starý Kolín za rok 2014 včetně Zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Starý Kolín za rok 2014, a to bez výhrad 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.                                                          

 

Usnesení č. 03/06/15 bylo schváleno. 

 

3. Účetní závěrka obce Starý Kolín za rok 2014 

Předsedkyně Finančního výboru Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že účetní závěrka je 

soubor finančních výkazů, které umožňují efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti 

účetnictví, a které obec sestavuje za účetní období k rozvahovému dni tj. k poslednímu dni 

účetního období. Účetní závěrku Obce Starý Kolín za rok 2014 tvoří přílohy Rozvaha, Výkaz 

zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce. Podkladem pro schválení Účetní závěrky obce je 

i Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Starý Kolín za rok 2014 a Inventarizační zpráva. 

Stav běžného účtu k 31. 12. 2014 byl 7 470 492,68 Kč. 

 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 04/06/15: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  Účetní závěrku obce Starý Kolín za rok 2014 sestavenou k rozvahovému dni 31. 

12. 2014 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.                                                          

 

Usnesení č. 04/06/15 bylo schváleno. 

 

5. Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvková organizace 

za rok 2015  

Předsedkyně Finančního výboru Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že součástí 

Závěrečného účtu obce Starý Kolín za rok 2014 je i finanční hospodaření příspěvkové 

organizace - Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvková organizace.  

V roce 2014 vynaložil zřizovatel na školství celkem 1 872 877 Kč, z toho na MŠ 276 000 Kč 

a na ZŠ 1 596 877 Kč. 

Finanční výbor provedl přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 

a nezjistil chyby a nedostatky v hospodaření organizace.  

Ing. Jan Mančal, CSc., vysvětlil pro přítomné občany, že materiály k projednání zastupitelé 

obdrželi k prostudování a vše potřebné prodiskutovali na pracovním jednání. 

 

Jiné připomínky za řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 
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Návrh usnesení č. 05/06/15: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvková 

organizace za rok 2014 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.                                                           
 

Usnesení č. 05/06/15 bylo schváleno. 

 

6. Vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky „Správa a provozování vodovodu v obci 

Starý Kolín“ 

Starosta obce Luboš Železný informoval, že Zastupitelstvo obce schválilo Usnesením č. 

03/05/15 ze dne 14. 4. 2015 zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního 

řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm. a) Zákona o veřejných zakázkách na podlimitní 

veřejnou zakázku na služby s názvem „Správa a provozování vodovodu v obci Starý Kolín“. 

Dne 5. 5. 2015 bylo výzvou k podání nabídek osloveno 5 společností – VODOS s.r.o., 

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., 

ZIPR s.r.o. Kouřim, Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Zadávací podmínky byly po 

celou dobu lhůty k podání nabídek uveřejněny na profilu zadavatele (rovněž od 5. 5. 2015), 

takže do soutěže mohli dle zákona podat nabídku i neoslovení zájemci. 

Nabídku podali 3 zájemci, všichni splnili požadavky v zadávací dokumentaci. Na základě 

hodnotícího kritéria, kterým byla nejnižší nabídková cena, vyhodnotila hodnotící komise 

podané nabídky takto: 

Pořadí 

nabídky 
Název uchazeče 

Výše nabídkové ceny  

v Kč bez DPH 

1. 
VaK Zápy, s.r.o., Zápy 9, 250 01 Brandýs nad 

Labem, IČ: 47 54 45 11 
1 244 000,00 

2. 
VODOS, s.r.o., Legerova 21, 280 00 Kolín III,  

IČ: 47 53 84 57 
1 289 000,00 

3. 
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., 

Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, IČ: 46 35 69 67 
1 310 000,00 

 

Ing. Martin Mistr, Ph.D., doplnil pro přítomné občany, že hlavním kritériem hodnocení 

nabídek byla nejnižší cena, všichni 3 uchazeči splnili podmínky zadávacího řízení. 

Ing. Chobotová doplnila, že cena služby je za kalendářní rok a skládá se ze součtu vlastních 

nákladů a kalkulačního zisku. P. Bertram se dotazoval, zda firma z Brandýsa nad Labem je 

schopná zajistit běžný provoz a údržbu. Odpověděl starosta, že firma má pobočku nedaleko 

Kutné Hory, provozují i poblíž vodovody, tak by to neměl být problém. Ing. Chobotová 

doplnila, že tato firma funguje již od roku 1993 a uvedla, že provozuje vodovod např. 

v Lázních Toušeň. Starosta ještě doplnil, že ve smlouvě budou nastaveny takové podmínky, 

aby bylo možné, pokud firma nebude fungovat, ji vypovědět smlouvu do ½ roku. Očekává 

dobrou spolupráci. P. Baše doplnil, že VODOS, s.r.o., podal námitky. Odpověděl starosta, že 

po jejich prostudování nebyl zjištěn jediný pádný důvod, který uvádějí, jako opodstatněný. Do 

25. června 2015 by měla být s vítěznou firmou uzavřena smlouva.  

 

Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 
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Návrh usnesení č. 06/06/15: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání: 

1 .  s c h v a l u j e  v souladu s ustanovením § 81, odst. (1), písm. b) zákona č.137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výběr nejvhodnější nabídky zadavatele 

na základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné 

zakázky na služby s názvem: „Správa a provozování vodovodu v obci Starý Kolín“ ze dne 

21. 5. 2015 dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 

2 .  s o u h l a s í  s uzavřením smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky „Správa 

a provozování vodovodu v obci Starý Kolín“ s uchazečem VaK Zápy, s.r.o., Zápy 9, 250 01 

Brandýs nad Labem, IČ: 47 54 45 11 

3 .  u k l á d á  starostovi obce uzavřít smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky „Správa 

a provozování vodovodu v obci Starý Kolín“ s uchazečem VaK Zápy, s.r.o., Zápy 9, 250 01 

Brandýs nad Labem, IČ: 47 54 45 11 

        T: do 25. 6. 2015  

 

Hlasování: pro – Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Bc. Petra Kubátová Krchová, Martin 

        Němec, Ing. Martin Mistr, Ph.D., Radek Baše, Mgr. Irena Pánková, Ing. Jan         

        Mančal, CSc.          

                   zdržela se – Iva Boušková 

  

Usnesení č. 06/06/15 bylo schváleno. 

 

7. Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 1/2015, o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

a nakládání se stavebním odpadem na území obce Starý Kolín           

Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala o obsahu vyhlášky a důvodech, proč 

byla zpracována – stávající Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, o hospodaření a nakládání 

s komunálním a stavebním odpadem neupravuje třídění kovových obalů (povinnost od 

1. 1. 2015 podle Zákona o odpadech) a nezohledňuje sběr odpadů na sběrném dvoře.  

 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 07/06/15: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

v y d á v á  Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Kolín č. 1/2015, o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

a nakládání se stavebním odpadem na území obce Starý Kolín  

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.                                                          

 

Usnesení č. 07/06/15 bylo schváleno. 

 

8. Pojmenování nové ulice 

Starosta obce pan Luboš Železný informoval, že nová ulice se nachází na Baštách u stavebních 

parcel p. Veselého, kde bylo postaveno několik novostaveb. Ulice bude navazovat na ulici 

U Sídliště a A. Dvořáka. 
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Jedná se o účelovou komunikaci ve vlastnictví soukromé osoby, což však nebrání tomu, aby 

bylo učiněno administrativní opatření, tj. pojmenování ulice. Starosta uvedl, že bylo několik 

návrhů – Benešova, Jahodová, Veselá, K Hejkolci, Ke Hřišti, Hejkolecká. Po diskusi se 

zastupiteli je navrhován název K Hejkolci. Starosta obce se dotázal, zda má někdo jiný návrh. 

Jiný návrh nebyl. 

 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 08/06/15: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  název nové ulice K Hejkolci  

 

9. Diskuse 

Pan Kahoun st. se dotazoval, jak to má udělat, pokud bude chtít namontovat na svoji studnu 

vodoměr a proč si nemůže namontovat vodoměr, jaký bude chtít, má čerpadlo v koupelně 

a obává se zbytečně velkých nákladů. Vysvětlil starosta a dále uvedl, že se omlouvá občanům 

za administrativní zátěž, kterou nyní postupují s uzavíráním nových smluv na odvádění 

odpadních vod, a informoval, že je to nutné, neboť původní smlouvy nebyly v souladu se 

zákonem. 

Dále starosta upozornil, že vyšlo nové číslo Starokolínského zpravodaje, které by občané již 

měli mít doma. Místostarostka informovala přítomné občany o možnosti zapojit se do přípravy 

budoucího čísla. 

 

10. Zpráva návrhové komise       

 Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise. 

            

11. Závěr  

Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 18:30 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne  

Zapisovatelka: Darina Viktorová ………………………... 

Ověřovatelé:  Iva Boušková …………………………….. 

            Martin Němec ……………………………. 

 

 

 

                                                                                            …………………………………….. 

                                                                                                              Luboš Železný 

                                                                                                      starosta obce Starý Kolín 

 

Přílohy: 
- Prezenční listina 

- Usnesení 

- Zpráva návrhové komise 


