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Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

 

Datum zasedání: 30. 12. 2015 

 

Přítomni dle prezenční listiny: Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Iva Boušková,                

Bc. Petra Kubátová Krchová, MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA, Ing. Jan Mančal, CSc.,                     

Martin Němec, Radek Baše, Mgr. Irena Pánková, Ing. Martin Mistr, Ph.D. 

 

Omluven: Mgr. Jaroslav Flegl 

 

Zasedání bylo zahájeno v 17 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. 12 byl řádně vyložen, v průběhu jednání k němu nebylo 

připomínek. Ověřovateli byl podepsán. 

 

1. Zahájení  

Zasedání bylo zahájeno v 17 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 paní Ivu Bouškovou, zapisovatelku 

Ing. Věru Chobotovou a návrhovou komisi ve složení Ing. Jan Mančal, CSc. – předseda, členové – 

Mgr. Irena Pánková a Bc. Petra Kubátová Krchová. Připomínky k návrhu nebyly. 

 

Návrh usnesení č. 01/13/15:  

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. Jan Mančal, CSc. – předseda, Mgr. Irena Pánková a 

Bc. Petra Kubátová Krchová 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 01/13/15 bylo schváleno. 

 

Starosta obce nechal schválit program 13. 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. Koncesní řízení na koncesi malého rozsahu „Správa a provozování vodovodu v obci Starý 

Kolín“ 

3. Diskuse 

4. Zpráva návrhové komise 
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5. Závěr 

 

Připomínky k návrhu nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 02/13/15: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  program 13. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.  

 

Usnesení č. 02/13/15 bylo schváleno. 

 

2. Koncesní řízení na koncesi malého rozsahu „Správa a provozování vodovodu v obci Starý 

Kolín“ 

Starosta obce informoval, že Zastupitelstvo obce Starý Kolín schválilo Usnesením č. 06/11/15 ze 

dne 10. 11. 2015 výběr nejvhodnější nabídky zadavatele na základě výsledku posouzení 

a hodnocení nabídek hodnotící komisí koncese malého rozsahu „Správa a provozování vodovodu 

v obci Starý Kolín“ ze dne 4. 11. 2015 dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, souhlasilo 

s uzavřením koncesní smlouvy s uchazečem Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., 

Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora,  IČ: 46 35 69 67 a uložilo starostovi obce uzavřít koncesní 

smlouvu s tímto uchazečem do 31. 12. 2015. Dne 22. 12. 2015 bylo na Obecní úřad doručeno 

oznámení od společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 

284 01 Kutná Hora, že představenstvo společnosti nedoporučilo podpis koncesní smlouvy, proto 

smlouvu nemůže podepsat. Zastupitelstvu obce je proto navrhováno zrušit body č. 2 a 3 Usnesení 

č. 06/11/15 a dále je navrhován souhlas s uzavřením koncesní smlouvy na předmět plnění koncese 

malého rozsahu „Správa a provozování vodovodu v obci Starý Kolín“ s druhým uchazečem v 

pořadí společností VODOS, s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín, IČ: 47 53 84 57 včetně úkolu pro 

starostu uzavřít tuto smlouvu do 31. 12. 2015. 

MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA sdělil, že provozovatel vodovodu musí mít příslušnou 

odbornou kvalifikaci dle platné legislativy, že se nabídky se lišily o malou částku a že z veřejně 

přístupných informací se nedá prokázat provázanost obou společností. Své stanovisko k tomuto 

bodu zpracuje jako přílohu zápisu ze zasedání. Ing. Jan Mančal, CSc. připomněl, že společnost 

VODOS provozovala vodovod v obci řadu let bez větších problémů. Jiné připomínky nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 03/13/15: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  b e r e  n a  v ě d o m í  informaci, že vítězný uchazeč koncese malého rozsahu „Správa a 

provozování vodovodu v obci Starý Kolín“ Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., 

Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora,  IČ: 46 35 69 67 nemůže podepsat koncesní smlouvu z důvodu 

nedoporučení podpisu představenstvem společnosti 

2 .  r u š í  body č. 2 a 3 Usnesení č. 06/11/15 týkající se uzavření koncesní smlouvy na předmět 

plnění koncese malého rozsahu „Správa a provozování vodovodu v obci Starý Kolín“ s uchazečem 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora,  IČ: 46 35 

69 67  
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3 .  s o u h l a s í  s uzavřením koncesní smlouvy na předmět plnění koncese malého rozsahu 

„Správa a provozování vodovodu v obci Starý Kolín“ s druhým uchazečem v pořadí společností 

VODOS, s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín, IČ: 47 53 84 57  

4 .  u k l á d á  starostovi obce uzavřít koncesní smlouvu na předmět plnění koncese malého 

rozsahu „Správa a provozování vodovodu v obci Starý Kolín“ s druhým uchazečem v pořadí 

společností VODOS, s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín, IČ: 47 53 84 57 

T: do 31. 12. 2015 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.  

 

Usnesení č. 03/13/15 bylo schváleno. 

 

3. Diskuse  

Starosta vyzval přítomné k diskusi. Nikdo nevznesl žádný dotaz. 

 

4. Zpráva návrhové komise       

 Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise.      

  

5. Závěr  

Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 17:25  hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 31. 12. 2015 

 

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

 

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

         

           Iva Boušková  ...…………………………. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                              Luboš Železný 

                                                                                                      starosta obce Starý Kolín 

 

 

Přílohy: 

- Prezenční listina 

- Usnesení 

- Zpráva návrhové komise 

- Stanovisko a podnět zastupitele MUDr. Dušana Spitzera, Ph.D., MBA k 2. bodu 13. zasedání 

 


