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Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

 

Datum zasedání: 8. 9. 2015 

 

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

         MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA, Iva Boušková,  

         Bc. Petra Kubátová Krchová, Martin Němec, Radek Baše, 

         Mgr. Irena Pánková, Mgr. Jaroslav Flegl 

 

          

 

Omluven: Ing. Martin Mistr, Ph.D. 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18:30 hodin. 

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno 10 z 11 členů Zastupitelstva obce (1 člen se 

omluvil). Zastupitelstvo obce Starý Kolín bylo usnášeníschopné.  

Zápis z minulého veřejného zasedání č. 7 byl řádně vyložen, v průběhu jednání k němu nebylo 

připomínek. Ověřovateli byl podepsán. 

 

1. Zahájení zasedání Zastupitelstva obce 

Zasedání bylo zahájeno v 18:30 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 pana Radka Bašeho a paní Ivu Bouškovou, zapisovatelku 

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

– Mgr. Irena Pánková a Martin Němec.                  

 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Návrh usnesení č. 01/08/15:  

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  v o l í  ověřovateli zápisu pana Radka Bašeho a paní Ivu Bouškovou 

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, členové – pan Martin 

Němec a Mg. Irena Pánková 

 

Hlasování: pro –  Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Ing. Jan Mančal, CSc., MUDr. Dušan 

Spitzer, Ph.D., MBA, Bc. Petra Kubátová Krchová, Martin Němec, Mgr. Irena Pánková,  

Mgr. Jaroslav Flegl 

        zdrželi se – Radek Baše, Iva Boušková                                                        

                     

Usnesení č. 01/08/15 bylo schváleno. 

 

Starosta obce dále nechal schválit program 8. zasedání Zastupitelstva obce, který byl zveřejněn v 

souladu s § 93 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
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předpisů. Návrh programu byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu obce Starý Kolín od 

31. 8. 2015, dále na internetových stránkách obce a veřejnost byla rovněž informována 

prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu.  

 

Program zasedání 

1. Zahájení 

2. Smlouva o využívání Sběrného dvora Starý Kolín obcí Hlízov 

3. Veřejná zakázka malého rozsahu „Chodníky – oprava a výstavba chybějících částí“ 

4. Rozpočtové opatření č. 5/2015 

5. Finanční příspěvek do veřejné sbírky na obnovu barokních kapliček u kostela sv. Ondřeje ve 

Starém Kolíně 

6. Zpráva Kontrolního výboru 

7. Diskuse 

8. Zpráva návrhové komise 

9. Závěr 

 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 02/08/15: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  program 8. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín. 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 02/08/15 bylo schváleno. 

 

2. Smlouva o využívání Sběrného dvora Starý Kolín obcí Hlízov 

Místostarostka informovala, že za podpory Operačního programu Životní prostředí obec Starý 

Kolín vybudovala sběrný dvůr, který v současné době funguje jako sběrné místo. Aby byly 

splněny podmínky pro poskytnutí dotace (počet obyvatel), bylo v žádosti o dotaci uvedeno, že 

bude sloužit i pro obec Hlízov.  

Na Krajský úřad Středočeského kraje byla zaslána žádost o souhlas k provozování zařízení k 

využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. Teprve po obdržení tohoto souhlasu bude 

možné využívání sběrného dvora obcí Hlízov.  

Aby však nenastala stejná situace jako s čištěním odpadních vod, tak byla připravena smlouva, 

která stanovuje pravidla pro využívání sběrného dvora obcí Hlízov včetně úhrady provozních 

nákladů. Pro obec Hlízov byla stanovena záloha na provozní náklady ve výši 25,- 

Kč/obyvatel/čtvrtletí. Na konci každého roku bude provedeno vyúčtování. 

 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 
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Návrh usnesení č. 03/08/15: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  s c h v a l u j e  Smlouvu o využívání Sběrného dvora Starý Kolín obcí Hlízov 

2 .  u k l á d á  starostovi obce podepsat Smlouvu o využívání Sběrného dvora Starý Kolín obcí 

Hlízov      

T: do 7 dnů od obdržení souhlasu k provozování sběrného dvora 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 03/08/15 bylo schváleno. 

 

3. Veřejná zakázka malého rozsahu „Chodníky – oprava a výstavba chybějících částí“ 

Starosta obce informoval, že předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je 

oprava chodníku v ulici Dukelských hrdinů od čp. 61 směrem k mostu a výstavba chybějících částí 

chodníků v ulici Dukelských hrdinů od čp. 48 směrem k mostu a dopojení chodníku z ulice 

U Sídliště u čp. 97 do ulice A. Jiráska. 

Předpokládaná hodnota činí 301 552 Kč bez DPH (tj. 364 877,92 Kč včetně DPH) a 

předpokládané plnění je v termínu od 15. 10. 2015 do 30. 11. 2015.  

K podání nabídky bude přímo vyzváno 5 dodavatelů, dále bude výzva k podání nabídek 

zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách obce Starý Kolín. Lhůta 

pro podání nabídek bude minimálně 10 kalendářních dnů ode dne následujícího po zveřejnění a 

odeslání výzvy. 

Paní Miksová se dotazovala, kdy se budou dělat chodníky v ulici Sportovní. Odpověděl starosta, 

že je podaná žádost o dotaci na Krajském úřadu Středočeského kraje a čeká se na její vyřízení. 

Ihned potom se chodník bude stavět. Mgr. Štálová se dotazovala, na které straně ulice chodník 

povede. Odpověděl starosta, že to bude na levé straně od č.p. 272 směrem do ulice V Domkách. 

Mgr. Štálová se dotazovala, jako majitelka nemovitosti ve Sportovní ulici, na vysoký vjezd do 

garáže a zda si může na své vlastní náklady vjezd upravit. Odpověděl starosta, že toto je možné a 

s výstavbou chodníku budou vjezdy upraveny. Mgr. Flegl se dotazoval, zda do podmínek veřejné 

zakázky malého rozsahu na stavební práce a do smlouvy se zhotovitelem stavebních prací budou 

zapracovány připomínky, které zastupitelé měli před jednáním, jedná se např. o odvodnění 

chodníků a zda se tím nezvýší cena.  Odpověděl starosta, že připomínky budou zapracovány a 

předpokládaná cena zůstane nezměněná.  

  

Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 04/08/15: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  s c h v a l u j e   

a) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Chodníky – oprava a výstavba chybějících částí“  

b) výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Chodníky – 

oprava a výstavba chybějících částí“ dle neveřejné přílohy č. 1 k Tisku č. 04/08/15 
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c) výběr dodavatelů k oslovení výzvou k podání nabídky dle neveřejné přílohy č. 2 k Tisku č. 

04/08/15 

d) jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v tomto složení: 

členové komise – Martin Němec, Ing. Věra Chobotová, Ing. Martin Mistr, PhD. 

náhradníci členů komise – Luboš Železný, Mgr. Irena Pánková, Bc. Petra Kubátová Krchová 

2 .  u k l á d á  starostovi obce jmenovat členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek a 

hodnocení nabídek  

T:  18. 9. 2015 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 04/08/15 bylo schváleno. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 5/2015  

Předsedkyně finančního výboru Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že v souladu s 

ustanovením § 16 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na 

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).  

 

Příjmy:  

  

1351                               10 000,-    (odvod z loterií) 

2321  2111                 640 300,-    (stočné, kanalizace 2/2015) 

3723  2111                     8 000,-    (sběr a svoz odpadu, kontejnery uložení odpadu na skládku) 

3745  2321                   10 000,-    (příspěvek na plynovou přípojku) 

4351  2111                        300,-    (pečovatelská služba, rozvoz  obědů) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celkem:                       668 600,- Kč 

  

Výdaje:  

     

2321                          924 730,-    (kanalizace: faktura Zepris 93 043,- změnové listy, ČOV         

doplatek el. energie 353 200,- a zálohy na el. energii 51 520,-, oprava dešť. kanalizace ul. Na 

Kačina, voda, kaly, síran, služby VHS, studna u ČOV) 

3392                             40 000,-   (KD- zálohy na el. energii a plyn) 

3419                               5 500,-   (LTC - zálohy na el. energii) 

3723                             55 000,-   (odpady - pohon.hmoty, materiál /13 000,- držáky na nádoby na 

olej/, služby - odvoz odpadu na skládku) 

3613                             50 000,-   (neb. prostory  - opravy po pekárně) 

3745                             20 000,-   (opravy, drobný materiál) 

3632                               1 300,-   (hřbitov - zálohy na el. energii) 

5512                             20 300,-   (hasiči - poh. hmoty, drobné opravy) 

6171                             40 000,-   (OÚ - služby programátora, právní služby, školení, přestupky) 

6399                        2 105 269,76,- (DPH „vratka“ fond) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celkem:                   3 262 099,76,- Kč 
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Mgr. Flegl se dotazoval, proč není v rozpočtovém opatření zohledněna dotace, kterou dostali 

přidělenou hasiči od Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 200 000,- Kč. Odpověděl 

starosta, že se čeká, až bude podepsaná smlouva, zatím obec obdržela pouze dopis o přidělení 

dotace, ale souhlasí s tím, aby dotace byla do této rozpočtové změny zapracována. Dále se 

Mgr. Flegl dotazoval, jak to bude s hasičským vozidlem VW, které doposud hasiči využívali se 

Základní školou a ta ho měla na dopravu žáků z obce Hlízov. Na pracovním jednání bylo 

dohodnuto, že se automobil převede zcela na Základní školu a hasičům se pořídí nové vozidlo. 

Nyní zjistil, že VW využívá Základní škola na 100 % a hasičům to nikdo neřekl. Auto není 

odstrojené a není odhlášeno z IZS. Na již zmíněné schůzce bylo domluveno, že se hasičům pořídí 

vozidlo s vyšší průchodností (to bylo již domluveno po povodních v roce 2013), dovybaví se a 

VW se odstrojí a předá se zcela k dispozici Základní škole. Velitel jednotky poslal návrh řešení, 

kde je možnost koupě zcela nového automobilu DUSTER, ale s ohledem na počet najetých km za 

rok (1000 – 2000 km) se zdá pořízení nového auta zbytečně drahé. Dále velitel jednotky navrhl 

pořízení ojetiny (stáří 10 let a 4 roky) a předal zastupitelům, aby se k jeho návrhu vyjádřili. 

Mgr. Flegl vyjádřil obavy o to, že hasiči o VW přijdou úplně a náhradu za něj mít nebudou a nyní 

neví, jak na tom vlastně jsou. Návrh velitele jednotky zastupitelé obdrželi v pondělí 7. 9. 2015 

emailem. Mgr. Flegl požaduje, aby se do tohoto rozpočtového opatření zapracovala i částka na 

pořízení dalšího vozidla pro hasičskou jednotku. Až přijdou peníze ze Státního fondu životního 

prostředí za kanalizaci, pak by se vozidlo mohlo pořídit a nemuselo se znovu schvalovat 

rozpočtové opatření. Chce tuto věc na dnešním zasedání vyřešit. Odpověděl starosta, VW je 

v současné době v Základní škole, ale nikde nebylo řečeno, že tam zůstane napořád. Vyslyšel 

žádost ředitele školy, který nikde nesehnal finančně přijatelnou možnost dopravy dětí z Hlízova do 

naší Základní školy. Zatím je předpoklad, že automobil bude Základní škola využívat do konce 

roku 2015. Doplnila místostarostka, že na Krajský úřad Středočeského kraje byla podána žádost o 

rozšíření autobusové linkové dopravy ze Starého Kolína do Hlízova. Tato žádost by mohla být 

kladně vyřízena a autobusová doprava by mohla fungovat od ledna 2016. Starosta doplnil, že VW 

bude stát v hasičské zbrojnici, když ho škola nebude potřebovat, aby ho mohli hasiči využít 

k případnému výjezdu. Starosta řekl, že zastupitelé budou potřebovat víc času, aby si vše mohli 

řádně promyslet, a že bude chtít znát jejich názor. Další schůzka zastupitelů by mohla být do 

měsíce a tam by se mohlo rozhodnout. Starosta ještě dodal, že na pracovní schůzce bylo mimo jiné 

řečeno, že navrhovaný DUSTER je vozidlo na silnici a ne do výjezdu.  Je důležité, co zastupitelé 

schválí na veřejném zasedání, pracovní schůzky jsou přípravou na veřejné zasedání, kde se věci 

mají prodiskutovat, nic se na nich nemůže schválit. Mgr. Flegl trvá na tom, že na pracovní schůzce 

bylo dohodnuto, že VW zůstane škole a hasičům se pořídí jiné auto. Ing. Jan Mančal, CSc. 

upozornil, že potřebuje víc času, návrh dostal do emailu v pondělí a nechce tedy dělat závěr na 

dnešním zasedání. Bc. Kubátová Krchová doplnila, že s částkou na pořízení automobilu se 

v rozpočtu nepočítá. Mgr. Flegl chce slyšet jasný postup. Starosta uzavřel debatu s tím, že vše již 

bylo řečeno – zastupitelé potřebují na prostudování víc času. Dotace pro hasiče bude do 

rozpočtové změny zapracována. 

 

Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 5/08/15: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  s c h v a l u j e  Rozpočtové opatření č. 5/2015 včetně úprav daných při jednání 
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2 .  u k l á d á  Finančnímu výboru a účetní obce promítnout schválenou rozpočtovou změnu do 

rozpočtu obce za rok 2015 

     T: do účetní závěrky za srpen 2015 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 05/08/15 bylo schváleno. 

 

5. Finanční příspěvek do veřejné sbírky na obnovu barokních kapliček u kostela sv. Ondřeje 

ve Starém Kolíně 

Starosta informoval, že Usnesením č. 05/07/15 schválilo Zastupitelstvo obce Rozpočtové opatření 

č. 3/2015, jehož součástí byl příspěvek do veřejné sbírky na opravu kapliček ve výši 70 000 Kč. I 

když se jedná o částku převyšující 50 000 Kč, tak se nejedná o dotaci ani dar, ale o jiný výdaj v 

rámci působnosti obce dle ust. § 9 odst. 1 písm. i) Zákona č. 250/2000 Sb. 

Aby nebyly pochybnosti k poskytnutí příspěvku, je předloženo Zastupitelstvu obce Starý Kolín 

k projednání poskytnutí finančního příspěvku jako samostatný bod programu jednání.   

Starosta informoval, že jednal s farářem panem Bulínem, kde bylo přislíbeno, že církev uhradí 

náklady na obnovení obrazů. MUDr. Spitzer, Ph.D., MBA se dotazoval, zda z jednání byl sepsán 

zápis. Odpověděl starosta, že ne. Pan Darebný se dotazoval, zda na opravu bude vypsáno výběrové 

řízení, že tím by se cena mohla snížit. P. Horák informoval občany  a  zastupitele o dosavadní 

činnosti Starokolínského okrašlovacího spolku a o obnově výklenkových kaplí u kostela. 

Z prostředků veřejné sbírky byl vypracován restaurátorský malířský průzkum dvou výklenkových 

kaplí při ohradní zdi kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně a restaurátorský malířský průzkum, 

posouzení stávajícího stavu a doporučený postup pro zachování historicky cenných malířských a 

omítkových vrstev při stavební obnově památky. Tento restaurátorský průzkum byl nezbytným 

podkladem pro vydání Závazného stanoviska k obnově kulturní památky. Stanovisko bylo 

památkáři MěÚ Kolín vydáno v srpnu 2015.  V rámci restaurátorského průzkumu byla zjištěna 

velká míra zasolení kapliček (dle zjištění z rozboru vzorků), bude zřejmě nutné udělat sanační 

opatření (odkopání drenáže obou kaplí) – čeká se na vyjádření technologa. Co však rozhodně ještě 

letos proběhne, bude odborná konzervace torza malby Panny Marie restaurátorkou hrazená z 

prostředků církve. Není vyloučeno, že proběhne stavební rekonstrukce kaplí s torzem malby ještě 

letos. V nejbližší době by měli dostat od kolínské farnosti podklady výběr pro stavební firmy, tj. 

výkaz výměr, parametry použitelných materiálů, závazné stanovisko od památkářů a další 

náležitosti. Na základě toho bude vypracována veřejná poptávka na zakázku malého rozsahu pro 

výběr stavební firmy, která opravu provede. Výběr stavební firmy by měl proběhnout během září.  

Farnost Kolín přispěje na rekonstrukci kapliček tak, že pokud se podaří zajistit sbírkou jejich 

stavební opravu, farnost zafinancuje restaurování příslušného deskového obrazu nebo malby.  

 

Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 06/08/15: 
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  s c h v a l u j e  poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky na obnovu barokních 

kapliček u kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně ve výši 70 000 Kč 
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2 .  u k l á d á  účetní obce převést částku 70 000 Kč na transparentní účet veřejné sbírky č. 

2100756381/2010 

     T: do 30. 9. 2015 

 

Hlasování: pro – Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Ing. Jan Mančal, CSc., Bc. Petra 

Kubátová Krchová, Martin Němec, Mgr. Irena Pánková, Mgr. Jaroslav Flegl 

                    zdrželi se – Radek Baše, Iva Boušková, Ph.D., MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA. 

 

Usnesení č. 06/08/15 bylo schváleno. 

 

6. Zpráva kontrolního výboru 

Zprávu Kontrolního výboru za období od 9. 11. 2014 do 7. 9. 2015, o plnění Usnesení 

Zastupitelstva obce Starý Kolín a o činnosti kontrolního výboru přednesl předseda kontrolního 

výboru MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA. 

1. Kontrolní výbor se za uvedené období sešel třikrát – 18. 12. 2014, 1. 4. 2015 a 7. 9. 2015. 

2. Kontrolní výbor na svém jednání dne 1. dubna 2015 inicioval zavedení evidence plnění 

usnesení zastupitelstva obce Starý Kolín administrativou obce v listinné formě, jako 

přehlednou tabulku, průběžně vyplňovanou administrativou obce. 

3. Kontrolní výbor na svém jednání dne 7. záři 2015 zkontroloval plnění předchozího bodu 

tohoto zápisu a shledal jej bez závad.  

4. Na každém z výše uváděných jednání kontrolního výboru byla prováděna orientační 

retrospektivní kontrola plnění termínovaných a věcně plnitelných usnesení zastupitelstva obce 

Starý Kolín a nebyly shledány závady v jejich plněních.  

5. Kontrolní výbor na svém jednání dne 7. záři se seznámil s tím, že předsedovi výboru byla 

administrativou obce předána listinná znění kopií obecně planých vyhlášek obce Starý Kolín, a 

to podle soupisu uváděného níže v chronologickém pořadí: 

 Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 4/2001, o hospodaření a nakládání 

s komunálním a stavebním odpadem 

 Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 3/2002, kterou se vydává řád veřejného 

pohřebiště 

 Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 1/2003, o místním poplatku ze psů  

 Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 2/2003, o poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

 Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 3/2003, o poplatku ze vstupného 

 Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 1 /2004, kterou se mění vyhláška č. 1/2003, 

o místním poplatku ze psů 

 Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 2/2004, kterou se zrušuje vyhláška č.2/2002, 

o veřejném pořádku 

 Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 1/2005, kterou se zrušuje vyhláška č. 3/2001 

obce Starý Kolín, o výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské 

školy a Školní družiny ve Starém Kolíně  

 Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 2/2005, o poplatku za zhodnocení stavebního 

pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu 
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 Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 1/2007, kterou se mění vyhláška č. 2/2005, 

o poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu 

 Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 1/2008, o symbolech obce 

 Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 2/2008, kterou se mění vyhláška č. 2/2005, 

o poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu 

 Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 1/2009, požární řád obce 

 Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 1/2012, kterou se ruší Obecně závazná 

vyhláška obce Starý Kolín č. 1/1998, o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 

 Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 2/2012, o místním poplatku za provoz 

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

odpadů 

 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 

6. Kontrolní výbor navrhuje zastupitelstvu obce Starý Kolín, aby přijalo usnesení, které uloží 

kontrolnímu výboru uskutečnit jednak kontrolu těchto vyhlášek, a to zda jsou v souladu i 

s pozdějšími záměry a usneseními zastupitelstva a jednak kontrolu evidence všech obecně 

závazných vyhlášek obce Starý Kolín (i zrušených), obojí do 15. listopadu 2015. 

 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 06/08/15: 
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  b e r e  n a  v ě d o m í  Zprávu Kontrolního výboru za období od 9. 11. 2014 do 7. 9. 2015, 

o plnění Usnesení Zastupitelstva obce Starý Kolín a o činnosti Kontrolního výboru  

2 .  u k l á d á  Kontrolnímu výboru provést:  

a) kontrolu platných obecně závazných vyhlášek obce Starý Kolín 

b) kontrolu evidence všech obecně závazných vyhlášek obce Starý Kolín (i zrušených) 

     T: do 15. 11. 2015 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 06/08/15 bylo schváleno. 

 

7. Diskuse 

Mgr. Štálová hovořila o tom, že chtěla zařadit do programu zasedání bod týkající se rekonstrukce 

budovy Junáka. Odpověděl starosta, že tato věc byla prodiskutována na schůzce s Junáky v úterý 

1. 9. 2015 a nebylo proto nutné do dnešního zasedání zařazovat další bod. Schůzky se zúčastnili i 

rodiče dětí a vše důležité na ní bylo vyřešeno. Mgr. Štálová sdělila, že kvůli špatnému 

technickému stavu budovu Junáku nelze používat a obec nabídla možnost využívání kulturního 

domu – propadu a sálu a dětského hřiště. Propad není úplně ideální pro děti, ale obec přislíbila 



Stránka 9 z 10 

 

drobné stavební úpravy, aby lépe vyhověl potřebám dětí. Bude zde namontováno zářivkové 

světlení a nové okno. Junáci budou moci sami využívat WC v patře. Obec dále zajistí vytápění a 

připojení WIFI. Junáci si již převzali klíče. Sál kulturního domu budou moci využívat v pondělí a 

ve středu od 17 do 19 hodin. Na topení a elektrické energii se Junáci budou finančně podílet. 

Částka bude vyčíslena. Mgr. Štálová vyjádřila obavy z výše částky na topení a elektrickou energii, 

nemají jako organizace téměř žádné příjmy. Odpověděla místostarostka, že nějakou částkou se 

Junáci na energiích musí podílet. Pokud by nic neplatili, nebylo by to spravedlivé vůči ostatním 

spolkům. Mgr. Pánková nabídla Junákům, pokud by v zimě byly velké mrazy a sál kulturního 

domu by nebylo možné dostatečně vytopit, že mohou používat tělocvičnu v Základní škole. 

Ing. Jan Mančal, CSc. nabídl Junákům zdarma starší nábytek. Mgr. Štálová odpověděla, že není 

potřeba. Pouze požaduje, aby se v propadu kulturního domu odstranil jeden z barů, který je 

poškozený. Starosta informoval, že nyní se čeká na vyjádření projektanta, který by měl sdělit, co je 

možné s budovou Junáka dělat, aby bylo možné využít dotace. Jednání by se mělo uskutečnit 

v pondělí 14. 9. 2015. Dále se bude čekat na vyjádření Státního fondu životního prostředí, zda 

dovolí změny v projektu. Pokud ano, do konce letošního roku by budova Junáku měla být 

opravená. Pokud ne, bude se čekat na další dotační programy. Mgr. Štálová se dotazovala, zda 

s Junáky bude sepsána smlouva na užívání kulturního domu. Odpověděla místostarostka, že vše 

připraví. Pan Darebný se dotazoval na dopravu v obci, vyšší množství osobních aut a kamionů. 

Bojí se, že kamiony jsou přetížené a ničí most přes Klejnárku. Odpověděl starosta, že v této věci 

psal stížnost na Městský úřad Kolín, odbor dopravy a Policii ČR. Z obou institucí dostal odpověď, 

že přes naši obec nevede žádná objízdná trasa a kamiony, které Policie kontrolovala, nebyly 

přetížené. Snížení nosnosti mostu není možné. Dále starosta informoval, že v příštím roce by mělo 

dojít k opravě mostu přes Klejnárku.  

 

8. Zpráva návrhové komise       

 Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise. 

            

9. Závěr  

Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 19:50 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 10. 9. 2015 

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

Ověřovatelé: Radek Baše …………………………… 

           Iva Boušková ……………………………. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                              Luboš Železný 

                                                                                                      starosta obce Starý Kolín                                                                                             
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Přílohy: 

- Prezenční listina 

- Usnesení 

- Zpráva návrhové komise 

- Rozpočtové opatření č. 5/2015 – návrh a schválené (příjmy a výdaje) 

 

 


