




 
Ad 8) Majetkové záležitosti:  
 
a) Zastupitelé odsouhlasili jednomyslně návrh na mimosoudní vyrovnání s bývalým 
nájemcem vodárny p. Drbohlavem, na kterého byla podána žaloba vedená u Okresního soudu 
v Kolíně. 
Na základě tohoto odsouhlasení sepíše advokátka s p.Drbohlavem dohodu o narovnání. Na 
základě této dohody bývalý nájemce uhradí obci schválenou finanční částku a po této úhradě 
obec vezme zpět žalobu . V případě zpětvzetí žaloby pak soud vrátí zaplacený soudní 
poplatek obci. 
 
b) Obec Starý Kolín vyhlásila  v souladu s § 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb. záměr odkoupit od 
podniku Karosa Výsoké Mýto pozemky p.č. 1630/3 o výměře 1064 m2 a PK 596 o výměře 
712 m2. Vzhledem k tomu, že pozemek p.č. 1630/3 je vodní tok, který nemůže být v majetku 
obce podle zákona č.172/1991 Sb. ,odsouhlasili  zastupitelé jednomyslně odkoupení pouze  
pozemku PK č. 596 za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
 
c) Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili smlouvu o smlouvě budoucí mezi Středočeskou 
plynárenskou a.s.Praha a Obcí Starý Kolín, týkající se rekonstrukce VTL plynovodu DN 500, 
PN 40 č.4 v úseku TU 004/21-TU 004/19. 
 
d) Obec Starý Kolín vyhlásila záměr podle § 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb. zabezpečit 
řádný a odborný provoz veřejného vodovodu formou jeho pronájmu odborně způsobilé 
fyzické nebo právnické osobě, která bude vybrána zastupitelstvem obce. 
Finanční výbor a majetková komise vypracují a předloží zastupitelstvu obce podmínky a 
kriteria pronájmu. Pokud budou zastupitelé s těmito podmínkami souhlasit, budou předány 
přihlášeným  zájemcům. Zastupitelstvo si pak pozve zájemce, kteří předloží svůj 
podnikatelský záměr. Pokud zastupitelé nebudou s předloženými návrhy souhlasit, vodárna se 
nepronajme. Pokud zastupitelé budou souhlasit, dojde ke schválení konkrétní nájemní 
smlouvy na zasedání zastupitelstva v květnu 2007. 
Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili takovýto postup ve věci pronájmu vodárny.            
 
 
Ad 9) Diskuse:  
Zastupitelé: 
p. Železný - podal informaci o připravované výstavbě čističky odpadních vod. Doplnění k 
této informaci podali p. Flegl a p. Vyšatová. 
Občané: 
p. Benešová - požádala o to, aby v zatáčce do ul. K Lávce bylo obnoveno zrcadlo.  
p. Chobotová - požadovala informaci o dotaci k připravované výstavbě splaškové kanalizace  
p. Lacinová - požádala o to, aby byl do vrat na hřbitově namontován zámek, aby šly vrata 
zavřít. 
p. Bourek - uvítal zájem občanů o veřejné zasedání zastupitelstva, měl dotaz na pronájem 
vodárny, dále upozornil na to, že někteří občané nedodržují zákaz pálení na zahradách a měli 
by být za to pokutováni. Dále hovořil o provozu na místní komunikaci v ul. Dukelských 
hrdinů a vývozu fekálií Polarem . Na jeho  připomínky a dotazy odpověděli p. Železný a p. 
Klejzarová. 
p. Chobotová - dotaz na dotace na komunikace. 
Na připomínky a dotazy bylo odpovězeno. 
 




























