Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Datum zasedání: 15. 12. 2015
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.
Omluven: Ing. Martin Mistr, Ph.D.
Zasedání bylo zahájeno v 18 hodin.
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno 10 z 11 členů Zastupitelstva obce (1 člen se
omluvil). Zastupitelstvo obce Starý Kolín bylo usnášeníschopné.
Zápis z minulého veřejného zasedání č. 11 byl řádně vyložen, v průběhu jednání k němu nebylo
připomínek. Ověřovateli byl podepsán.
1. Zahájení
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 Martina Němce a Mgr. Irenu Pánkovou,
zapisovatelku paní Darinu Viktorovou a návrhovou komisi ve složení Ing. Jan Mančal, CSc. –
předseda, členové – Iva Boušková a Radek Baše. Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Návrh usnesení č. 01/12/15:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání:
1 . v o l í ověřovateli zápisu pana Martina Němce a Mgr. Irenu Pánkovou
2 . s c h v a l u j e zapisovatelku paní Darinu Viktorovou
3 . v o l í návrhovou komisi ve složení – Ing. Jan Mančal, CSc. – předseda, paní Iva Boušková
a pan Radek Baše
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 01/12/15 bylo schváleno.
Starosta obce nechal schválit program 12. 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. Rozpočtové opatření č. 9/2015
3. Zpráva Kontrolního výboru
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4. Dodatek č. 1/2016 ke Smlouvě č. 82/02 o odvozu odpadu
5. Rozpočtový výhled obce Starý Kolín na období 2016-2019
6. Rozpočet obce Starý Kolín na rok 2016 a hlavní směry rozvoje obce v roce 2016
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý Kolín
8. Stočné pro rok 2016
9. Diskuse
10. Zpráva návrhové komise
11. Závěr
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 02/12/15:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání:
s c h v a l u j e program 12. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 02/12/15 bylo schváleno.
2. Rozpočtové opatření č. 9/2015
Předsedkyně finančního výboru Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že v souladu s
ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na
závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).
Příjmy:
Par.
Pol.
1113……...daň z příjmu FO
+ 25 000,- Kč
1121 ……..daň z příjmu PO
+ 25 000,- Kč
1211…….. DPH
+ 650 000,- Kč
1341 …......poplatek ze psů
+
50,- Kč
1511.…….daň z nemovitostí
+ 260 000,- Kč
4122……..dotace hasiči
- 200 000,- Kč
2321 ………………kanalizace
+
20 000,- Kč
3392……………... KD služby, nájem
+ 12 000,- Kč
3511………………ZS služby, nájem
+ 10 000,- Kč
3612………………byty služby, nájem
+ 30 000,- Kč
3613……………….nebytov. prostory
+
3 000,- Kč
3723……………….ostatní odpady, služby
+
11 000,- Kč
3725……………….tříděný odpad
+ 47 000,- Kč
4351……………… pečovatel. služba
+
1 000,- Kč
Celkem v příjmech………………………………………. 894 050,- Kč
Výdaje :
Par.
Pol.
5512 …………… .dotace hasiči
- 200 000,- Kč
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3723…………… ..roční údržba auta MAN
6171 …………..…služby IT, právní služby
3399…………...…převod na par. 3723 a 6171

+
+
-

25 000,- Kč
30 000,- Kč
55 000,- Kč

Celkem ve výdajích ………………………………….. - 200 000,- Kč
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 03/12/15:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 9/2015 včetně úprav daných při jednání
2 . u k l á d á Finančnímu výboru a účetní obce promítnout schválenou rozpočtovou změnu do
rozpočtu obce za rok 2015
T: do účetní závěrky za prosinec 2015
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 03/12/15 bylo schváleno.
3. Zpráva Kontrolního výboru
Předseda Kontrolního výboru MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA informoval, že na základě
Usnesení Zastupitelstva obce Starý Kolín č. 07/08 15 ze dne 8. září 2015 provedl Kontrolní výbor
kontrolu obecně závazných vyhlášek obce Starý Kolín a kontrolu evidence všech obecně
závazných vyhlášek obce Starý Kolín. Zároveň se omluvil, že důvodu své několikadenní zdravotní
indispozice byl materiál pro zastupitele předán až v den jednání Zastupitelstva obce.
Zpráva – kromě níže podrobně vypsaných poznámek k jednotlivým v evidenci uváděným
předpisům – obsahuje podněty a návrhy, které by podle názoru Kontrolního výboru měly nebo
mohly vést k dalšímu zlepšování administrativy obce. Jejich případná realizace však není urgentní
a bude žádoucí o ní podrobněji diskutovat, aby byla efektivní a nezvýšila nadbytečně
administrativu Obecního úřadu.
Kontrolní výbor konstatuje, že platné obecně závazné předpisy obce Starý Kolín jsou archivovány
v listinné formě ve spisové složce v kanceláři Obecního úřadu; vizuálně zřetelně odděleně
předpisy platné od předpisů již neplatných. Dále konstatuje, že platné předpisy (ale i několik
předpisů již neplatných) jsou dobře a přehledně přístupné na webových stránkách obce. Kontrolní
výbor zastává názor, že na webových stránkách obce by měla být uveřejňována jen aktuální znění
platného předpisu obce, aby tak návštěvník webových stránek měl vždy garantován rychlý přístup
ke znění skutečně aktuálnímu, a především soubornému (starší znění by mohla být v samostatné
složce archivu). To by však pravděpodobně vyžadovalo, aby i při schvalování drobných
aktualizací bylo vždy schvalováno Zastupitelstvem obce celé aktualizované znění, neboť – alespoň
podle informací dostupných členům výboru – žádný předpis neumožňuje zmocnit ani třetí osobu
(byť práva profesionálně znalou), ani žádného zastupitele, ani funkcionáře obce, aby za obec
vytvářel a uveřejňoval aktualizovaná znění vytvořená formální kombinací znění původního a
aktualizovaných částí. Kontrolní výbor navrhuje Zastupitelstvu obce Starý Kolín, aby přijalo
usnesení, které vezme na vědomí Zprávu Kontrolního výboru jako průběžnou a uloží mu v
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kontrole pokračovat a podat následující zprávu k 31. 3. 2016. Připomínky z řad občanů a
zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 04/12/15:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1. bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru
2. ukládá Kontrolnímu výboru pokračovat v kontrole v návaznosti na Usnesení Zastupitelstva
obce č. 07/08/15
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 04/12/15 bylo schváleno.
4. Dodatek č. 1/2016 ke Smlouvě č. 82/02 o odvozu odpadu
Místostarostka informovala, že Smlouvu č. 82/02 o odvozu odpadu v obci Starý Kolín uzavřela
obec 30. 4. 2002 se společností SOP a.s., Přelouč. Každý rok se k této Smlouvě uzavírá dodatek
ohledně ceny plnění, která se může měnit v závislosti na počtu trvale žijících obyvatel k 31. 12.
předešlého roku, počtu rekreačních objektů určených k individuelní rekreaci, počtu označených
nádob od obecních zařízení a podnikajících osob a na základě změny jednotkových cen.
Pro rok 2016 se ve srovnání s rokem 2015 mění cena za uložení směsného komunálního odpadu,
za svoz nádob od obecních zařízení a osob podnikajících a cena za svoz nebezpečných odpadů a
pneumatik.
Ceny pro rok 2016:
 sběr a svoz směsného komunálního odpadu (1 x týdně) – 288 Kč/obyvatel bez DPH, 288
Kč/rekreační objekt určený k individuelní rekreaci bez DPH,
 odstranění směsného komunálního odpadu – základní cena za uložení 698 Kč/tuna bez
DPH (tj. o 18 Kč více než v roce 2015), sazba základního poplatku 500 Kč/tuna bez DPH,
 svoz nádob 110 a 120 litrů od obecních zařízení a osob podnikajících (1 x týdně) –
2 372 Kč/ks/rok bez DPH (tj. o 12 Kč více než v roce 2015),
 svoz nádob 240 litrů od obecních zařízení a osob podnikajících (1 x týdně) –
4 208 Kč/ks/rok bez DPH (tj. o 38 Kč více než v roce 2015),
 svoz nebezpečných odpadů a pneumatik na telefonické zavolání prostřednictvím vozidla
Mercedes Benz – 26,40 Kč/km (tj. o 0,60 Kč/km více než v roce 2015), cena za uložení
těchto odpadů se nemění.
Místostarostka dále uvedla, že pro občany zůstává poplatek za odpady stejný jako v roce 2015, tj.
500,- Kč/osoba/rok. Pan Bourek se dotazoval, zda by obec neuvažovala o tom, že by se platilo ne
za osoby, ale za počet popelnic, protože se domnívá, že občané málo třídí odpady. Chce, aby se
občané vyzvali k většímu třídění odpadů prostřednictvím Obecního zpravodaje. Odpověděl
starosta, že situace s tříděním odpadů se v obci postupně zlepšuje a třídění některých odpadů
přináší i peníze do rozpočtu obce. V obci je řada možností třídění odpadů – biopopelnice, sběrný
dvůr, kontejnery na třídění odpadů. Cena pro občany za komunální odpad je v porovnání
s ostatními obcemi nízká, někde platí až o 150,- Kč na osobu více. Starosta dále informoval, že od
roku 2024 bude zakázáno na území naší republiky skládkování a od roku 2017 se bude postupně
zvyšovat cena za stavební odpady. Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
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Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 5/12/15:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . s c h v a l u j e Dodatek č. 1/2016 ke Smlouvě č. 82/02 o odvozu odpadu mezi obcí Starý Kolín
a SOP a.s., IČ: 60913843
2 . u k l á d á starostovi obce podepsat Dodatek č. 1/2016 ke Smlouvě č. 82/02 o odvozu odpadu
T: do 31. 12. 2015
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 05/12/15 bylo schváleno.
5. Rozpočtový výhled obce Starý Kolín na období 2016 – 2019
Místostarostka informovala, že povinnost sestavovat rozpočtový výhled obce vyplývá ze Zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem obce sloužícím pro střednědobé finanční plánování.
Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na období 2
až 5 let a obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých
závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích. Podrobnost členění rozpočtového výhledu výše
uvedený Zákon neupravuje, záleží tak na každé obci, jakou míru podrobnosti si zvolí.
Rozpočtový výhled obce Starý Kolín na období 2016 – 2019 obsahuje členění příjmů na daňové,
nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Výdaje se člení na běžné a kapitálové. Součástí výhledu je i
financování zahrnující splátku úvěru na kanalizaci a ČOV ve výši 3 mil. Kč ročně. Po celé období
rozpočtového výhledu jsou příjmy o 3 mil. Kč vyšší než výdaje. Tato částka je každý rok potřeba
na úhradu splátky úvěru.
2016
2017
2018
2019
Rozpočtový výhled
Daňové příjmy
14 299 000,00 14 370 495,00 14 442 347,00
14 514 559,00
Nedaňové příjmy
3 823 000,00
3 842 115,00
3 861 326,00
3 880 632,00
Kapitálové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
Přijaté dotace
480 000,00
1 327 900,00
2 920 000,00
1 572 000,00
Příjmy celkem
18 602 000,00 19 540 510,00 21 223 673,00
19 967 191,00
Běžné výdaje
15 247 000,00 15 340 510,00 15 379 673,00
15 417 191,00
Kapitálové výdaje
355 000,00
1 200 000,00
2 844 000,00
1 550 000,00
Výdaje celkem
15 602 000,00 16 540 510,00 18 223 673,00
16 967 191,00
Splátka úvěru
-3 000 000,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00
-3 000 000,00
Financování celkem
-3 000 000,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00
-3 000 000,00
Saldo příjmů a výdajů
Saldo včetně financování

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Pan Bourek se dotazoval, z čeho vychází nárůst příjmů. Odpověděla místostarostka, že obec by i
v budoucnu chtěla žádat o dotace. Je potřeba opravovat obecní objekty – kulturní dům, bývalé
kino, obecní byty apod. Podle skutečnosti se pak bude rozpočtový výhled upravovat. Dále
informovala, že úvěr na kanalizaci se bude splácet do roku 2020. Jiné připomínky z řad občanů a
zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 06/12/15:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e Rozpočtový výhled obce Starý Kolín na období 2016 – 2019
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 06/12/15 bylo schváleno.
6. Rozpočet obce Starý Kolín na rok 2016 a hlavní směry rozvoje obce v roce 2016
Předsedkyně Finančního výboru Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že rozpočet obce na
rok 2016 se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění. Strukturu příjmů a výdajů obce určuje rozpočtová skladba. Při zpracování
ročního rozpočtu vychází obec z rozpočtového výhledu, předpokládaných běžných provozních
výdajů dle skutečnosti minulých let a připravovaných větších investičních a neinvestičních akcí.
Návrh rozpočtu obce Starý Kolín na rok 2016 byl sestaven jako přebytkový s celkovými příjmy
18 602 000 Kč a výdaji ve výši 15 602 000 Kč. Přebytek ve výši 3 000 000 Kč bude použit na
splátky úvěru za kanalizaci a ČOV, jejichž roční výše činí právě 3 000 000 Kč. Změny rozpočtu
během roku 2016 budou prováděny prostřednictvím rozpočtových opatření.
Příjmy
Daňové příjmy, přijaté dotace – Daňové příjmy jsou rozpočtovány dle předpokládané skutečnosti
roku 2015. Daň z nemovitosti je navrhována dle rozpisu FÚ Kolín. Neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu určená na výkon státní správy je pro naši obec předpokládána v celkové výši 280 000 Kč.
Nedaňové příjmy – Nedaňové příjmy tvoří příjmy z pronájmu nebo prodeje majetku obce a ostatní
příjmy ze služeb poskytovaných obcí.
Výdaje
Komunikace – V rámci této kapitoly jsou rozpočtovány provozní výdaje na celoroční údržbu
a opravy komunikací, na pořízení materiálu pro jejich údržbu. Dále na povrchovou úpravu na
vybraných chodnících v obci za účelem zlepšení jejich aktuálního stavu. Částka je stanovena na
1 100 000 Kč.
Základní škola a Mateřská škola – Návrhy vychází z potřeb ZŠ a MŠ. Výdaje jsou v celkové výši
2 700 000 Kč. V nich je zahrnut příspěvek na provozní náklady obou zařízení, na rozšíření učebny
výpočetní techniky, její dovybavení počítači vč. softwaru, licencí a pořízení serveru.
Zájmová činnost v kultuře – Výdaje počítají s běžnou údržbou objektu Kulturního domu
a s přípravou projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci tohoto objektu.
Ostatní kultura – Finanční podpora pro zájmové spolky a sdružení. Vydávání Obecního zpravodaje
2x do roka.
Ostatní tělovýchovná činnost – Jedná se o navržený celkový objem finanční podpory na činnost
místních sportovních spolků.
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Využití volného času dětí – V rozpočtu pro r. 2016 se jedná o částku na údržbu dětského hřiště,
péči a obnovu zařízení včetně doplnění prvků pro nejmenší děti.
Zdravotnictví – V této kapitole je počítáno s částkou 107 000 Kč, ta bude využita na údržbu
objektu Zdravotního střediska.
Bytové a nebytové hospodářství – Kapitola zahrnuje údržbu bytového fondu, včetně drobných
oprav.
Veřejné osvětlení a rozhlas – Zde jsou rozpočtovány běžné provozní náklady na údržbu veřejného
osvětlení a rozhlasu.
Komunální a tříděné odpady – Zde jsou zahrnuty především náklady na provoz sběru
nebezpečných odpadů, komunálních odpadů a ostatních (tříděných) odpadů včetně provozu
sběrného dvora.
Vzhled obce a veřejná zeleň – Je počítáno s částkou 1 240 000 Kč na údržbu veřejné zeleně, její
obnovu, úklid obce, letní a zimní údržbu chodníků.
Odpadní voda – Rozpočet běžných nákladů na provoz splaškové kanalizace a ČOV. Kalkulace
zahrnuje i tvorbu rezervního fondu na obnovu řadů splaškové kanalizace a ČOV. Oprava dešťové
kanalizace v ulici Dukelských hrdinů a Kolínská a případná oprava úseků, kde bude zjištěna
havarijní situace. Celková suma 2 220 000 Kč.
Požární ochrana – Celá kapitola je rozpočtována ve výši 520 000 Kč a zahrnuje mj.
spolufinancování dovybavení jednotky v rámci projektu podpořeného ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, obvyklou údržbu objektu hasičské zbrojnice a
techniky. Zajištění činnosti jednotky SDH.
Zastupitelstvo obce – Mzdové náklady na uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva, předsedy a
členy komisí a výborů. Návrh 1 100 000 Kč vychází z údajů platného Nařízení vlády o
poskytování odměn členům zastupitelstev a dále ze schválených odměn neuvolněným členům
zastupitelstva.
Místní správa – Zahrnuje provoz úřadu – mzdové náklady, režijní náklady za běžný provoz
(telefony, kancelářské potřeby, školení, apod.) Částka rozpočtována ve výši 1 550 000 Kč.
Do výdajů jsou dále zahrnuty náklady za Pozemky, Pitnou vodu, Pohřebnictví a Pečovatelskou
službu. Dále je rozpočtována splátka úvěru za kanalizaci a ČOV.
Hlavní směry rozvoje obce v roce 2016 vycházejí z Rozpočtu obce Starý Kolín na rok 2016.
Záměrně jsou formulovány obecně, aby obec nebyla omezena při žádání o dotace.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 07/12/15:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1. schvaluje
a) Rozpočet obce Starý Kolín na rok 2016, který je přílohou tohoto Usnesení
Příjmy celkem: 18 602 000 Kč
Výdaje celkem: 15 602 000 Kč
Saldo příjmů a výdajů: 3 000 000 Kč (přebytek)
Financování: - 3 000 000 Kč
b) pravomoc starostovi obce k provádění rozpočtových opatření pro rok 2016 v případech
rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, pokud
změny nezvýší celkový rozpočet výdajů a kdy zapojení výdaje je nezbytné k zajištění chodu
obce v případě havárie nebo stavu nouze k odvrácení možných škod
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c) Hlavní směry rozvoje obce Starý Kolín v roce 2016, které jsou přílohou tohoto Usnesení
2. ukládá
a) Finančnímu výboru a účetní obce provést rozpis rozpočtu na jednotlivé položky a předat
složkám obce
T: do 31. 1. 2016
b) Finančnímu výboru sledovat plnění příjmové i výdajové části rozpočtu obce a přijímat opatření
při zjištění nedostatků v hospodaření obce
T: průběžně
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 07/12/15 bylo schváleno.
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý Kolín
Starosta informoval, že 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. 1 ke Smlouvě, kterým dojde ke změně přílohy.
Na základě kalkulace pro rok 2016 činí cena za předání odpadních vod pro obec Hlízov
21,88 Kč/m3 bez DPH, tj. 25,16 Kč/m3 včetně DPH. Ve srovnání s letošním rokem dojde
k navýšení ceny o 1,30 Kč bez DPH, tj. o 1,49 Kč včetně DPH.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 08/12/15:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý
Kolín
2 . s c h v a l u j e cenu 21,88 Kč/m3 bez DPH za předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV
Starý Kolín pro rok 2016 na základě předložené kalkulace, která je přílohou tohoto Usnesení
3 . u k l á d á starostovi obce
a) informovat obec Hlízov o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce
Hlízov do ČOV Starý Kolín a o schválení ceny za předání odpadních vod do ČOV Starý Kolín pro
rok 2016
T: 17. 12. 2015
b) podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý Kolín
T: 31. 12. 2015
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 08/12/15 bylo schváleno.
8. Stočné pro rok 2016
Starosta informoval, že na základě skutečných nákladů na provoz kanalizace a ČOV byla
vyhotovena kalkulace stočného pro obec Starý Kolín pro rok 2016. Stočné pro rok 2016 vychází
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dle kalkulace na 42,50 Kč/m3 bez DPH, tj. 48,88 Kč/m3 včetně DPH. Ve srovnání s letošním
rokem se jedná o navýšení o 2,50 Kč bez DPH, tj. o 2,88 Kč včetně DPH.
Pan Bourek se dotazoval, zda se bude snižovat cena stočného po zaplacení úvěru a zda je úvěr
započítán v kalkulaci. Odpověděla místostarostka, že veškeré náklady spojené s kanalizací a ČOV
musí být v kalkulaci zahrnuty. Do kalkulace se promítl i vysoký doplatek za elektrickou energii,
protože na ČOV byly nastaveny nízké zálohy. Starosta doplnil, že obec se snaží náklady na ČOV
snižovat, např. vybudováním studny u ČOV. Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 09/12/15:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e cenu stočného pro rok 2016 ve výši 48,88 Kč/m3 včetně DPH na základě
předložené kalkulace, která je přílohou tohoto Usnesení
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 09/12/15 bylo schváleno.
9. Diskuse
Pan Bourek se dotazoval, zda všichni občané řádně platí faktury za stočné. Odpověděl starosta, že
dlužníci jsou, ale není jich mnoho a obec využívá všechny prostředky, aby vymohla dlužné částky.
Starosta také informoval, že jsou občané, kteří nejsou připojení. Tato věc se také řeší a tito občané
by si měli uvědomit, že budou 3 roky zpětně prokazovat likvidaci odpadních vod v souladu
s platnou legislativou. Za porušení zákona jsou velmi vysoké sankce. Paní Boušková se
informovala, proč se do ceny stočného promítl i doplatek elektrické energie. Vysvětlila
místostarostka, že do ceny stočného se musí promítat veškeré náklady spojené s provozem
kanalizace a ČOV. Starosta informoval, že při zpracování kalkulace obec spolupracuje se
společností VHS Kutná Hora. Bc. Kubátová Krchová doplnila, že je možné, že se v roce 2016
sníží náklady, díky úspoře vody a to by se mělo projevit při zpracování kalkulace ceny stočného na
rok 2017. Starosta doplnil, že teprve nyní máme skutečné poklady pro výpočty a upozornil, že
nelze očekávat, že by se v nejbližší době cena za stočné výrazně snížila. Dále informoval, že jiné
poplatky, např. vodné jsou nízké.
Pan Bourek se dotazoval, zda obec neplánuje rekonstrukci veřejného osvětlení. Při velkém větru
světla zhasínají. Odpověděl starosta, že vše se řeší postupně. Obec v jedné ulici vyměnila staré
lampy za nové LED. Zatím je to na zkoušku a uvidí se, jakou to přinese úsporu.
Dále se pan Bourek dotazoval, zda by nebylo možné lépe nasvítit Náměstí. Odpověděl starosta, že
se řeší.
Pan Bourek a starosta poděkovali zastupitelům za jejich práci a jim i přítomným občanům popřáli
klidné Vánoční svátky.
10. Zpráva návrhové komise
Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise.
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11. Závěr
Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 19:05 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 16. 12. 2015
Zapisovatelka: Darina Viktorová ………………………
Ověřovatelé: Martin Němec ……………………………
Mgr. Irena Pánková ...………………………….

……………………………………..
Luboš Železný
starosta obce Starý Kolín
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- Schválené Rozpočtové opatření č. 9/2015
- Rozpočtový výhled obce Starý Kolín na období 2016 – 2019
- Rozpočet obce Starý Kolín na rok 2016
- Hlavní směry rozvoje obce v roce 2016
- Kalkulace ceny za předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý Kolín pro rok 2016
- Kalkulace ceny stočného pro rok 2016
- Zpráva návrhové komise
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