
USNESENÍ

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín konaného dne 14. 4. 2015 od 18:00
" hodin v sále Kulturního domu ve Starém Kolíně

01/05/15 Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednáni:

l. v o lí ověřovateli zápisu Mgr. Irenu Pánkovou a pana Martina Němce

2. s c hv alu j e zapisovatelku paní Hanu Čemou

3. v o lí návrhovou komisi ve složení Be. Petra Kubátová Krchová - předseda, Ing. Martin
Mistr, Ph.D., pan Radek Baše

02/05/15 Zastupitelstvo obce Starý Kolín po p'ojednání

s c h v a lu j e program 5. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín

03/05/15 Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání:

1. schvaluje

a) v souladu se zákonem Č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve mění pozdějších

předpisů (dále jen nZákOn") zahájeni zadávacího řízeni druhem Qednodušeného podlimitního

řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na služby

s názvem ,,Správa a provozovám' vodovodu v obci Starý Kolin"

b) pro toto zadávací řízeni základní hodnotící kritérium pro zadáni veřejné zakázky - nejnižší

nabídková cena uvedená v KČ bez DPH

2. souhlasí

a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise

zadavatelem ve složení:

člen komise náhradník člena komise

l. Radek Baše Iva Boušková

2.

3.

4.

Ing. Věra Chobotová

Ing. Martin Mistr, Ph.D.

MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA

Luboš Železný

Mgr. Jaroslav Flegl

Mgr. Irena Pánková
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5. Ing. Josef Bártm pověřená osoba

zadavatele

Mgr. Luboš Rambousek, zástupce

pověřené osoby zadavatele

která plní i funkci komise pro otevírání obálek a posuzuje kvalifkaci dodavatelů

b) s uzavřením příkazní smlouvy s Ing. J. Bártou za podmínek v'ní uvedených na zabezpečeni

organizace průběhu tohoto zadávacího řízeni jako pověřené osoby zadavatele dle ustanovení
§ 151 zákona

c) se seznamem firem k osloveni výzvou k podáni nabídky dle neveřejné přílohy č. l k Tisku
Č. 03/02/15

3. p o v ě ř u j e starostu obce k odsouhlasení zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení
a ke všem úkonům činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení,
komě odsouhlasení výběru nejvhodnější nabídky

T: 30. 6. 2015

04/05/15 Zastupitelstvo obce Starý Kolín po p'ojednáni

s c h v a lu j e změnu termínu v bodu II. Usnesení č. 151/26/14 schválenou Usnesením č.
03/03/2014 Z 27. 2. 2015 na 31. 12. 2015

05/05/15 Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání:

l. s c h v a lu j e Rozpočtové opatření č. 1/2015 včetně úprav daných při jednání

2. u klá d á Finančnímu výboru a účetní obce promítnout schválenou rozpočtovou zrněnu
do rozpočtu obce za rok 2015

T: do účetní závěrky za duben 2015

06/05/15 Zastupitelstvo obce Starý Kolín po p'ojednáni:

l. s c h v alu j e podání žádosti o dotaci na projekt ,,Dovybaveni a zvýšení akceschopnosti

JSDH Starý Kolín" z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kaje

ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu

2 . u klá d á niístostarostce obce podat žádost o dotaci

T: do 15. 4. 2015
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07/05/15 Zastupitelstvo obce Starý Kolin po projednání:

l. s c h v alu j e podáni' žádosti o dotaci na projekt ,,Oprava a výstavba chodníků v obci
Starý Kolín" z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze

Středočeského Fondu rozvoje obci a měst a závazek spolufinancování projektu v minimální

výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu "

2 . u klá d á místostarostce obce podat žádost o dotaci

T: do 15. 4. 2015

08/05/15 Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání:

1. s c h v alu j e předloženou Smlouvu o předáni' odpadních vod obce Hlízov do ČOV Starý

Kolín s tím, že text v odst. l ČI. 4 bude upraven takto: Cenu za plněni stanovuje provozovatel

podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. v platném znění, podle zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, a prováděcích předpisů těchto zákonů. Cena
bude určena kalkulací zpravidla na jeden kalendářní rok.

2. s c h v alu j e cenu 20,58 Kč/m3 bez DPH za předáni odpadních vod obcí Hlízov do ČOV

Starý Kolín pro rok 2015 na základě předložené kalkúlace, která je přílohou tohoto Usnesení

3. u klá d á starostovi obce informovat obec Hlízov o schválení Smlouvy o předání
odpadních vod obce Hlízov do ČOV Starý Kolín s úpravou odst. l, ČI. 4. a o schválení ceny
za předání odpadních vod do ČOV Starý Kolín pro rok 2015

T: 21. 4. 2015

09/05/15 Zastupitelstvo obce Starý Kolin po projednání:

l. ru ši bod č. l Usnesení č. 09/03/14 týkající se výběru stočného v obci Starý Kolín

2. schvaluje

a) stanovováni množství odváděných odpadních vod, v souladu s platným měním zákona č.
274/2001 Sb., § 19, odstavec 5, takto:

,,Protože množství vypouštěných odpadni'ch vod není měřeno, předpokládá se, že odběratel,
který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá
zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, pokud nejsou instalovány
vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných
zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční potřeby nebo se k naměřenému
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odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných, provozovatelem vodovodu
měřených zdrojů."

b) cenu stočného pro rok 2015 ve výši 46 Kč/m' včetně DPH na základě předložené

kalkulace, která je přílohou tohoto Usnesení

10/05/15 Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání:

Zastupitelstvo obce Starý Kolin po p'ojednání

1. b e re n a v ěd o mí podané nabídky a hodnoceni nabídek uvedené ve Zprávě o
posouzení a hodnoceni nabídek ze dne 14. 4. 2015 pro veřejnou zakázku malého rozsahu

,,Sníženi energetické náročnosti pro objekt č.p. 19 ve Starém Kolíně"

2. s c h v alu je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla na základě

doporučení hodnotící komise nejvhodnější

l . Název firmy: Daniel Vaňkát, DiS.

Sídlo: Roháčova 222, 280 02 Kolin III
IČ: 88228371

Nabídková cena: l 597 999,00 KČ bez DPH

Umístění na dalších místech:

2. Název ftmiy: Realitní a stavební společnost s r.o.
Sídlo: Konviktská 24, 110 00 Praha l
IČ: 41432037

Nabídková cena: l 617 349,00 KČ bez DPH
3 . Název firmy: Viktorstav s.r.o.

Sídlo: pobřežní 28, 537 01 Chrudim
IČ: 25618091

Nabídková cena: l 796 193,00 KČ bez DPH
4. Název firmy: V.P. Procházka s.r.o.

Sídlo: Nebovidy 134, 280 02 Kolín
IČ: 26184745

Nabídková cena: l 803 561,00 KČ bez DPH

3. s c h v alu j e vyloučení uchazeče Václav Horák, Kanin
nad Cidlinou, IČ: 48996327 z veřejné zakázky malého

náročnosti pro objekt č.p. 19 ve Starém Kolíně" z důvodu

dokumentace

108 - Opolany, 289 07 Libice
rozsahu ,,Snížení energetické

nesplnění požadavků zadávací
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4. s c h v alu j e Smlouvu o dílo s firmou Daniel Vaňkát, DiS., Roháčova 222, 280 02 Kolin
III, IČ: 88228371 na provedeni veřejné zakázky malého rozsahu ,,Snížení energetické

náročnosti pro objekt č. p. 19 ve Starém Kolíně", za celkovou nabídkovou cenu ] 933 579 KČ

včetně DPH
b

5. u klá d á starostovi obce uzavřít Smlouvu o dílo s firmou Daniel Vaňkát, DiS.,
Roháčova 222, 280 02 Kolín Ill, IČ: 88228371 na provedeni zakázky ,,Snížení energetické

náročnosti pro objekt č. p. 19 ve Starém Kolíně"

T: do 30. 4. 2015

)J?))Í
místostarostka obce Starý Kolín starosta obce Starý Kolín

Vyvěšeno: 1 5 -Ok 2015

Sejmuto:
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. . . . Kalkulace pIán 2015Kalkulace plan 2015 - Stary Kohn - stočne
V Kč

1. přímý materiál
_ _ _ _ . 98 947,001 .1. Surová voda - podzemní, povrchová -

1.2. Voda pitná převzatá_+ odpadn! voda předaná k čištěni
1.3. Chemikálie 47 000,00
1.4. Ostatní materiál 51 947,00
2. Energie 169 860,00
2.1. elektrická energie _ _. _ 169 860,00
2.2. ostatní energie (plyn, pevná, kapalná e.)
3. Mzdy l 144 298,00
3.1. Přimě mzdy ' 108 018,00
3.2. Ostatní osobní náklady 36 280,00
4. Ostatní přímé náklady l 601 521,00
4.1. Odpisy a obnova infrastrukturního majetku l 327 213,00
4.2. Opravy infrastrukturního majetku Ĺ -
4.3. Nájemné infrastrukturního majetku l -
4.4. Prostředky obnovy infrastrukturního majetku 274 308,00
5. Ostatní provozní náklady externí ! 374 268,00
5.1. Poplatky za vypouštěni odpadních vod l -
5.2. Ostatní provodni náklady externí , 374 268,00
5.3. Ostatní provozní náklady ve vlastni režii
6. Finanční náklady l " _ 153 386,00
7. Finanční výnosy l -
7. výrobni režie ) 144 737,00
8. Správni režie 192 983,00
. Úplné vlastni náklady

_ _ _ 1 880 000,00D. Voda fakturovaná v (m3) " " 47 000,00
9. Uplné vlastni náklady - UVN (Kč/m') 40,00

10. Úplné vlastni náklady - ÚVN 1 880 000,00

11. Kalkulační zisk .
11. a - podíl z ÚVN (%)
11. b -rozvoj a obnova infrastrukturálního majetku (KČ)
12. Celkem ÚVN + zisk (KČ) 1 880 000,00
13. Voda fakturovaná ( rrjj) 47 000,00
1"4. Cena stočného (Kč/m3) 40,0'0
14. Cena stočného VC. DPH (Kč/m') 46,00



Kalkulace plán 2015 Hlízov - převzatá odpadni voda k čištěni
Kalkulace pIán 2015

V Kč

1. přín!!ý. materiál,
1.1. Surová voda -.Eodzemn!, ,povrch.ov.á_
1.2 Voda_p tná .Ereyzatá " odpadni voda předa_n_á_k čištěni
1.3. Chemikáhe
1.4. Ostatní matenál
2. Energie
2.1 elektrická energie
2.2. ostatní energie (plyn, pevná, kapalná e )
3. Mzdy
3.1 přime mzdy ... _
3 2 Ostatní osobni_náklady_
4. Ostatní, přimě náklady__
4 1 Odpisý a _obnova infřastru.kt.u.r.nl.ho_majetku ,
4 2 Opravy infrastrukturního majet_ku _ _
4.3 Nájemné |nfrastruktumiho majetku
4.4 Prostředky obnovy infrastrukturního majetku
5. Ostatní provozní náklady externí
5.1. PopIatký za vypouštěni odpadních vod _ ,_ _
5.2 Ostatní provodni náklady externí
5.3._ Ostatní provozn_i_ná.kladý ve vlastnl_režii
6. Finanční náklady
7. Finanční výnosy _
7. Výrobni režie
8. Správni režie_ _
. Úplné vlastni nákladý _
D voda fakturovaná v (m3)

9. ŮpÍné vlastni náklaäy - ŮVN (Kč/m')

10. Úplné vlastni náklady - ÚVN

11, Kalkulačni zisk

11. a -.pod|| Z ÚVN (%) ,

11. b -rozvoj a obnova infrastrukturálniho majetku ( Kč)
12. Celkem ÚVN + zisk (KČ)
13. Voda fakturovaná ( m3) " "

14. Cena stočného (Kč/mj) " "

14. Cena stočného"vČ "ĎĚŇ ('ŘčÍm')"

21 053,00

.

.
10 000,00

11 053.00
36 140,00

36 140,00

30 702,00
22 982,00

7 720,00

20 379,00
20 379,00

79 632,00

79 632.00

5 614,00

5 263,00

7 017,00

20S 800,00

10 000,00

20,58

205 800,00

205 800,00

10 000,00

20,58
23,67

Obec ŠŤAŘÝ KOLÍN


