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Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

 

Datum zasedání: 29. 6. 2017 

 

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

Boušková, Martin Němec, MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA, Bc. Petra Kubátová Krchová, 

Ing. Martin Mistr, Ph.D., Mgr. Jaroslav Flegl 

 

Omluveni: Mgr. Irena Pánková, Radek Baše 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18:30 hodin. 

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno 9 členů Zastupitelstva obce (2 členové byli 

omluveni).  Zastupitelstvo obce Starý Kolín bylo usnášeníschopné.  

Zápis z minulého veřejného zasedání č. 25 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 Luboš Železný navrhl ověřovateli zápisu pana Martina Němce a paní Ivu 

Bouškovou, zapisovatelku Ing. Věru Chobotovou a návrhovou komisi ve složení Ing. Martin 

Mistr, Ph.D. – předseda, Ing. Jan Mančal, CSc., Bc. Petra Kubátová Krchová – členové. 

Připomínky z řad zastupitelů nebyly. 

 

Návrh usnesení č. 01/26/17:  

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

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

2 .  s c h v a l u j e  zapisovatelku Ing. Věru Chobotovou 

3 .  v o l í  návrhovou komisi ve složení Ing. Martin Mistr, Ph.D. – předseda, Ing. Jan Mančal, CSc., 

Bc. Petra Kubátová Krchová 

  

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 01/26/17 bylo schváleno. 

 

Starosta obce Luboš Železný informoval, že program 26. zasedání Zastupitelstva obce 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 
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2. Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvková organizace za 

rok 2016  

3. Opatření v návaznosti na Usnesení č. 07/25/17 ze dne 13. 6. 2017, kterým byl schválen 

Závěrečný účet obce Starý Kolín za rok 2016  

4. Diskuse 

5. Zpráva návrhové komise 

6. Závěr 

Starosta obce Luboš Železný navrhl doplnění programu o bod Dodatek č. 2 ke Smlouvě o předání 

odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý Kolín. 

Program zasedání – upravený 

1. Zahájení 

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

rok 2016  

3. Opatření v návaznosti na Usnesení č. 07/25/17 ze dne 13. 6. 2017, kterým byl schválen 

Závěrečný účet obce Starý Kolín za rok 2016  

4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý Kolín 

5. Diskuse 

6. Zpráva návrhové komise 

7. Závěr 

 

Připomínky z řad zastupitelů nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 02/26/17: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  program 26. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 02/26/17 bylo schváleno. 

 

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

rok 2016  

Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že schvalování účetní závěrky obcí zřízené 

příspěvkové organizace je vyhrazeno radě obce. V obcích, kde starosta obce vykonává pravomoc 

rady obce, náleží tato pravomoc zastupitelstvu obce. Informovala o účetní závěrce, o 

vynaložených prostředcích obcí jako zřizovatelem školy - v roce 2016 zřizovatel vynaložil celkově 

na školství 2 363 940,40 Kč, tj. o 325 516,70 Kč více než v roce 2015. Největší část tvořil 

příspěvek na provoz (1 800 000,00 Kč). Z prostředků zřizovatele došlo mj. k rozšíření počítačové 

učebny (450 377,40 Kč), opravě plotu (77 725,00 Kč) a instalaci osvětlení parkoviště (27 838,00 

Kč). Škola v roce 2016 hospodařila s kladným výsledkem hospodaření ve výši 159 670,36 Kč. 

Návrh vedení školy na jeho rozdělení je 40 000,00 Kč do fondu odměn a 119 670,36 Kč do 

rezervního fondu. Dále informovala o provedené kontrole hospodaření příspěvkové organizace 

Finančním výborem Zastupitelstva obce. 
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Připomínky z řad zastupitelů nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 03/26/17: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

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

organizace za rok 2016 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016 s výhradou k tvorbě a čerpání 

Fondu investic Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvková organizace 

2 .  u k l á d á   

a )  Finančnímu výboru Zastupitelstva obce provést kontrolu tvorby a čerpání Fondu investic 

Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvková organizace v roce 2016 

T: do 31. 8. 2017 

b) předsedkyni Finančního výboru Zastupitelstva obce Bc. Petře Kubátové Krchové předložit 

Zastupitelstvu obce zprávu o provedené kontrole tvorby a čerpání Fondu investic Základní školy a 

Mateřské školy Starý Kolín, příspěvková organizace v roce 2016  

T: na zasedání v září 2017  

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 03/26/17 bylo schváleno. 

 

3. Opatření v návaznosti na Usnesení č. 07/25/17 ze dne 13. 6. 2017, kterým byl schválen 

Závěrečný účet obce Starý Kolín za rok 2016  

Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že Usnesením č. 07/25/17 Zastupitelstvo 

obce schválilo Závěrečný účet hospodaření obce Starý za rok 2016 a souhlasilo s celoročním 

hospodařením obce Starý Kolín za rok 2016, a to s výhradou k tvorbě a čerpání Fondu investic 

Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvková organizace. V usnesení nebylo uloženo 

nápravné opatření, které by mělo být uloženo, proto je navrhováno uložit řediteli školy zajistit 

dodržování povinností stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a povinností stanovených zřizovací listinou. 

Připomínky z řad zastupitelů nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 04/26/17: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

u k l á d á  řediteli Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvková organizace 

v návaznosti na Usnesení č. 07/25/17 ze dne 13. 6. 2017 zajistit dodržování povinností 

stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, a povinností stanovených zřizovací listinou příspěvkové organizace 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 04/26/17 bylo schváleno. 
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4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý Kolín 

Dle odst. 1 čl. 4. Smlouvy o předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý Kolín se cena 

určuje kalkulací zpravidla na jeden kalendářní rok. Kalkulace je přílohou Smlouvy, proto musí být 

uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým dojde ke změně přílohy. 

Z důvodu nesouhlasu obce Hlízov se stanovenou cenovou kalkulací schválenou Zastupitelstvem 

obce Starý Kolín 13. 12. 2017 požádal starosta obce společnost VHS Kutná Hora, která kalkulaci 

zpracovávala, o prověření námitek ke kalkulaci a případnou nápravu dané záležitosti. Výsledek 

prověření je, že sporné položky jako množství fakturované vody a odpisy majetku, které 

se vztahují pouze na ČOV, by se měly upravit dle nové metodiky. Toto ovšem způsobí změnu 

kalkulované ceny pro rok 2017 – pokles ceny o 0,65 Kč oproti předchozí kalkulaci. Na základě 

nové kalkulace pro rok 2017 činí cena za předání odpadních vod pro obec Hlízov 22,93 Kč/m3 bez 

DPH, tj. 26,37 Kč/m3 včetně DPH. Ve srovnání s rokem 2016 dojde k navýšení ceny o 1,05 Kč 

bez DPH, tj. o 1,20 Kč včetně DPH. Paní Boušková se dotazovala, jak je možné, že cena pro 

Hlízov je tak nízká ve srovnání s naší obcí. Odpověděl starosta a místostarostka doplnila, že se 

jedná pouze o část týkající se čištění odpadních vod a k této části ještě přidává provozovatel 

kanalizace v Hlízově částku týkající se kanalizace. Jiné připomínky z řad zastupitelů nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 05/26/17: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  r e v o k u j e  Usnesení č. 10/21/16  z 13. 12. 2016 

2 .  s c h v a l u j e  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý 

Kolín  

3 .  s c h v a l u j e  cenu 22,93 Kč/m3 bez DPH za předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV 

Starý Kolín pro rok 2017 na základě předložené kalkulace, která je přílohou tohoto usnesení 

4 .  u k l á d á  starostovi obce podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce 

Hlízov do ČOV Starý Kolín 

     T: do 14. 7. 2017 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 05/26/17 bylo schváleno. 

 

6. Diskuse 

Místostarostka obce informovala, že Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dotaci na projekt 

„Dovybavení Obecní knihovny Starý Kolín knihovními regály“ ze Středočeského Fondu kultury a 

obnovy památek, dotaci na projekt „Dovybavení JSDH Starý Kolín dýchacími přístroji“ ze 

Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a dotaci pro školu z programu na 

poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na environmentální vzdělávání, výchovu a 

osvětu. 

 

7. Zpráva návrhové komise  

 Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise. 
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8. Závěr  

Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 19:00 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 30. 6. 2017. 

  

Zapisovatelka: Ing. Věra Chobotová ……………………… 

 

Ověřovatelé: Martin Němec ...…………………………. 

 

            Iva Boušková …………………………… 
                          

 

 

 

 

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

                                                                                                              Luboš Železný 

                                                                                                      starosta obce Starý Kolín 

  

 

 

 

 Přílohy: 

- Prezenční listina 

- Usnesení 


