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Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

 

Datum zasedání: 26. 1. 2016 

 

Přítomni dle prezenční listiny: Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Bc. Petra Kubátová 

Krchová, MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA, Radek Baše, Martin Němec, Mgr. Irena Pánková, 

Iva Boušková, Mgr. Jaroslav Flegl, Radek Baše, Ing. Jan Mančal, CSc., Ing. Martin Mistr, Ph.D. 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18:30 hodin. 

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno 11 z 11 členů Zastupitelstva obce. 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín bylo usnášeníschopné.  

Zápis z minulého veřejného zasedání č. 13 byl řádně vyložen, v průběhu jednání k němu nebylo 

připomínek. Ověřovateli byl podepsán. 

 

1. Zahájení  

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 Bc. Petru Kubátovou Krchovou a pana Radka Bašeho, 

zapisovatelku paní Darinu Viktorovou a návrhovou komisi ve složení Ing. Martin Mistr, Ph.D. – 

předseda, členové – paní Iva Boušková a Ing. Jan Mančal, CSc.  

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Návrh usnesení č. 01/14/16:  

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  v o l í  ověřovateli zápisu  Bc. Petru Kubátovou Krchovou a Radka Bašeho 

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

3 .  v o l í  návrhovou komisi ve složení Ing. Martin Mistr, Ph.D. – předseda,  paní Iva Boušková a 

Ing. Jan Mančal, CSc. 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 01/14/16 bylo schváleno. 

 

Starosta obce nechal schválit program 14. 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, dále 

na internetových stránkách obce a veřejnost byla rovněž informována prostřednictvím hlášení 

obecního rozhlasu.  

Program zasedání 

1. Zahájení 

2. Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst 

3. Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

4. Diskuse 

5. Zpráva návrhové komise 
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6. Závěr 

 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 02/14/16: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  program 14. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín. 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.  

 

Usnesení č. 02/14/16 bylo schváleno. 

 

2. Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst 

Starosta informoval, že Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo 7. 12. 2015 „Program 2016 

pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a 

měst“. Žádost o dotaci musí být podána nejpozději do 1. 2. 2016 do 16 hod. Zastupitelstvu obce 

starosta navrhl žádost o dotaci na projekt s názvem „Nový chodník v ulici Sportovní ve Starém 

Kolíně“. Jedná se o chodník v části ulice Sportovní od křižovatky s ulicí U Sokolovny až po 

křižovatku s ulicí Na Obci. Dále vysvětlil, proč není možné žádat o část od křižovatky s ulicí Na 

Obci až po ulici V domkách. Povrch chodníku by měl být ze zámkové dlažby včetně vjezdů a 

přístupů k přilehlým objektům. Maximální možná dotace v Programu obnovy venkova je 500 000 

Kč (max. 95 % z celkových uznatelných nákladů). Minimální spoluúčast je 5 % z celkových 

uznatelných nákladů. Předpokládané náklady včetně DPH činí 866 068 Kč, z toho předpokládaná 

výše dotace je 500 000 Kč a 366 068 Kč je předpokládané spolufinancování z rozpočtu obce.  

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 03/14/16: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  s c h v a l u j e  podání žádosti o dotaci na projekt „Nový chodník v ulici Sportovní ve Starém 

Kolíně“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek finanční spoluúčasti na projektu v minimální 

výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu 

2 .  u k l á d á  místostarostce obce podat žádost o dotaci  

     T: do 1. 2. 2016 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 03/14/16 bylo schváleno. 

 

3. Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek 

IZS 

Starosta informoval, že Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo 7. 12. 2015 „Program 2016 
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pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory 

dobrovolných hasičů a složek IZS“. Maximální výše dotace, o kterou lze požádat ze 

Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS je 350 000 Kč. Žádost o dotaci 

musí být podána nejpozději do 1. 2. 2016 do 16 hod. 

Zastupitelstvu obce navrhl žádost o dotaci na projekt s názvem „Nákup nového dopravního 

automobilu pro potřeby JSDH Starý Kolín“. Typ automobilu, na který může být dotace 

poskytnuta, vyhlašuje MV GŘ HZS pro daný rok v rámci programu Dotace pro jednotky SDH 

obcí. Nové dopravní automobily, které budou financovány z dotace, musí splňovat technické 

podmínky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických 

podmínkách požární techniky a požadavky vzorových technických podmínek stanovených MV 

GŘ HZS.  Dotace může být pouze na automobil v základním provedení. Poskytnutí krajské dotace 

je vázáno na vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím na nákup dopravních automobilů 

v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí, Generálním ředitelstvím HZS ČR pro rok 2016. 

Program MV GŘ HZS „Dotace pro jednotky SDH obcí“ by měl být vyhlášen koncem ledna 2016 

a žádosti by se měly podávat do konce února 2016. 

V případě dotace v maximální výši se předpokládá financování takto: státní dotace 450 000 Kč, 

krajská dotace 350 000 Kč, zbývající částka bude spoluúčastí žadatele hrazené z rozpočtu obce. 

Dle cenové nabídky činí cena automobilu 1 350 000 Kč bez DPH, tj. 1 633 500 Kč vč. DPH. 

Starosta doplnil pro přítomné občany, že zastupitelé vše prodiskutovali na pracovních poradách a 

podklady pro výběr vozidla včetně cenové nabídky zajistil velitel JSDH Jiří Bernard. 

Místostarostka informovala, že cena za vozidlo by měla být navýšena ještě o radiostanici za 

20 000 Kč bez DPH, která nebyla v nabídce uvedena. 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 04/14/16: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  s c h v a l u j e  podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup nového dopravního automobilu pro 

potřeby JSDH Starý Kolín“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek 

spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu 

2 .  u k l á d á  místostarostce obce podat žádost o dotaci na projekt „Nákup nového dopravního 

automobilu pro potřeby JSDH Starý Kolín“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

     T: do 1. 2. 2016 

 

Hlasování: pro – Luboš Železný, MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA, Ing. Jan Mančal, CSc.,  

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

                   proti – Bc. Petra Kubátová Krchová, Martin Němec, Iva Boušková 

                   zdržela se – Ing. Věra Chobotová 

 

Usnesení č. 04/14/16 bylo schváleno. 

 

4. Diskuse  

MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA se dotazoval na termín příštího veřejného zasedání. Bylo 

dohodnuto, že se uskuteční v úterý 23. 2. 2016 a 30 minut před veřejným zasedáním bude pracovní 
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porada zastupitelů. Starosta informoval přítomné občany a zastupitele, že oprava mostu na silnici 

na Hlízov by měla být zahájena v březnu 2016 a dokončena v květnu 2016. Dále starosta 

informoval, že v ulici Kolínské bude omezena rychlost pro nákladní automobily na 30 km. Bylo 

vyhověno častým stížnostem občanů. Mgr. Flegl se dotazoval, jak se bude hlídat dodržování této 

rychlosti. Odpověděl starosta, že v posledních dnech je v naší obci často Policie. S Městskou 

policií v Kolíně se zatím nepodařilo domluvit spolupráci, protože nemá kapacitu, aby mohla 

vykonávat činnost i pro naši obec. MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA se dotazoval, zda by se 

nemohlo jednat o spolupráci i s Městskou policií v Kutné Hoře. Odpověděl starosta, že to prověří. 

Starosta uvedl, že v celé Kolínské ulici by bylo potřeba vyměnit její povrch za asfaltový. Bude 

v této věci jednat se zástupcem KSÚS p. Dostálem, který by měl poradit, jak v této věci 

postupovat. O výsledcích jednání bude zastupitele informovat. Bc. Petra Kubátová Krchová se 

dotazovala, kdo udržuje nadjezd. Odpověděl starosta, že by měl vlastník – SŽDC, ale udržuje ho 

obec na své vlastní náklady ve spolupráci s firmou Baše. Pan Baše navrhl vyvolat s vlastníkem 

nadjezdu jednání. MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA navrhl projít uzavřené pojistky obce na 

případné odškodnění – pojistné krytí občanů při pádu na obecních komunikacích, pojistné plnění 

se měnilo. Starosta sdělil, že to prověří. 

 

5. Zpráva návrhové komise       

 Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise. 

            

6. Závěr  

Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 18:58  hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 27. 1. 2016 

 

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

 

Ověřovatelé: Bc. Petra Kubátová Krchová …………………………… 

          

                       Radek Baše ...…………………………. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                              Luboš Železný 

                                                                                                      starosta obce Starý Kolín 

 

   Přílohy: 

- Prezenční listina 

- Usnesení 

- Zpráva návrhové komise 


