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Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

 

Datum zasedání: 27. 10. 2015 

 

Přítomni dle prezenční listiny: Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Ing. Martin Mistr, Ph.D., 

         Bc. Petra Kubátová Krchová, Martin Němec, Mgr. Jaroslav Flegl,   

         Radek Baše                                          

 

Omluveni: MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA, Ing. Jan Mančal, CSc., Iva Boušková, Mgr. Irena 

Pánková 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18 hodin. 

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno 7 z 11 členů Zastupitelstva obce (4 členové 

se omluvili). Zastupitelstvo obce Starý Kolín bylo usnášeníschopné.  

Zápis z minulého veřejného zasedání č. 9 byl řádně vyložen, v průběhu jednání k němu nebylo 

připomínek. Ověřovateli byl podepsán. 

 

1. Zahájení zasedání Zastupitelstva obce 

Zasedání bylo zahájeno v 18 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 Bc. Petru Kubátovou Krchovou, 

zapisovatelku Ing. Věru Chobotovou a návrhovou komisi ve složení Ing. Martin Mistr, Ph.D. – 

předseda, členové – Mgr. Jaroslav Flegl a pan Martin Němec.                                           

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Návrh usnesení č. 01/10/15:  

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

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

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, Mgr. Jaroslav Flegl 

a pan Martin Němec  

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.                                                          
                     

Usnesení č. 01/10/15 bylo schváleno. 

 

Starosta obce dále nechal schválit program 10. 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 
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2. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Dovybavení a zvýšení akceschopnosti 

JSDH Starý Kolín“ 

3. Diskuse 

4. Zpráva návrhové komise 

5. Závěr 

 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 02/10/15: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  program 10. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 02/10/15 bylo schváleno. 

 

2. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Dovybavení a zvýšení 

akceschopnosti JSDH Starý Kolín“ 

Starosta obce informoval o podání žádosti o dotaci na projekt „Dovybavení a zvýšení 

akceschopnosti JSDH Starý Kolín“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu 

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

základě Usnesení č. 06/05/15 ze dne 14. 4. 2015 Zastupitelstva obce Starý Kolín a o závazku 

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

Dotace na tento projekt ve výši 200 000 Kč byla schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje, 

nyní by mělo přijetí této dotace odsouhlasit Zastupitelstvo obce. Usnesení musí být doloženo do 

30. 10. 2015 poskytovateli dotace, teprve poté může být uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. 

Dále informoval, že jednotka bude dovybavena o 2 elektrocentrály, 2 elektrická kalová čerpadla, 1 

přetlakový ventilátor včetně výrobníku pěny a mlžícího zařízení, 3 zásahové obleky a 2 přilby. 

Předpokládané náklady činí 229 985 Kč včetně DPH (dotace 200 000 Kč (87 %) a 29 985 Kč (13 

%) spolufinancování z rozpočtu obce). 

Ing. Martin Mistr, Ph.D. se dotazoval, zda bude nutné zajistit předfinancování projektu, jak to 

bude s uzavřením smlouvy a výběrovým řízením. Ing. Věra Chobotová odpověděla, že převod 

dotace bude proveden do 60 dnů po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Po podpisu smlouvy 

bude připravena veřejná zakázka v souladu s příslušnou směrnicí a po obdržení finančních 

prostředků bude vyhlášena. Předfinancování proto nebude nutné. Mgr. Jaroslav Flegl reagoval, že 

prostředky z dotace již byly rozpočtovým opatřením zapracovány do rozpočtu a že by se proto 

veřejná zakázka mohla vyhlásit dříve. Místostarostka potvrdila, že dotace je zapracována do 

rozpočtu, ale to neznamená, že máme finanční prostředky z dotace. Pan Martin Němec se 

dotazoval, proč je spoluúčast 13 %. Místostarostka vysvětlila, že výše dotace byla omezena na 

maximálně 200 000 Kč, to co bylo nad tuto částku, muselo být zahrnuto do spolufinancování. 

Mgr. Flegl doplnil, že spolufinancování zahrnuje i povinné minimální spolufinancování ve výši 5 

% a to, co je nad 200 000 Kč. Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 
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Návrh usnesení č. 03/10/15: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání: 

1 .  s c h v a l u j e  

a) přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Programu 2015 pro poskytování dotací z 

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

na projekt „Dovybavení a zvýšení akceschopnosti JSDH Starý Kolín“ 

b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským krajem na projekt „Dovybavení a 

zvýšení akceschopnosti JSDH Starý Kolín“ 

2 .  u k l á d á  starostovi obce podepsat smlouvu o poskytnutí dotace se Středočeským krajem na 

projekt „Dovybavení a zvýšení akceschopnosti JSDH Starý Kolín“ 

     T: do 5 dnů po obdržení smlouvy o poskytnutí dotace 

    

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 03/10/15 bylo schváleno. 

 

4. Diskuse 

Starosta vyzval přítomné občany a zastupitele k diskusi. Nikdo nevznesl žádný dotaz. 

 

5. Zpráva návrhové komise       

 Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise. 

            

6. Závěr  

Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 18:20 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 27. 10. 2015. 

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

Ověřovatelé:  Radek Baše …………………………… 

           Bc. Petra Kubátová Krchová  ……………………………. 

 

 

 

 

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

                                                                                                              Luboš Železný 

                                                                                                      starosta obce Starý Kolín 

 

Přílohy: 
- Prezenční listina 

- Usnesení 

- Zpráva návrhové komise 


