Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Datum zasedání: 23. 2. 2016
Přítomni dle prezenční listiny: Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Ing. Jan Mančal, CSc.,
Bc. Petra Kubátová Krchová, MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA, Martin Němec, Iva Boušková,
Radek Baše, Mgr. Jaroslav Flegl, Ing. Martin Mistr, Ph.D.
Omluvena: Mgr. Irena Pánková
Zasedání bylo zahájeno v 18 hodin.
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno 10 z 11 členů Zastupitelstva obce (1 členka
Zastupitelstva se omluvila). Zastupitelstvo obce Starý Kolín bylo usnášeníschopné.
Zápis z minulého veřejného zasedání č. 14 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 paní Ivu Bouškovou a pana Martina Němce, zapisovatelku
paní Hanu Černou a návrhovou komisi ve složení Ing. Jan Mančal, CSc. – předseda, členové –
Bc. Petra Kubátová Krchová a Ing. Martin Mistr, Ph.D.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Návrh usnesení č. 01/15/16:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . v o l í ověřovateli zápisu paní Ivu Bouškovou a pana Martina Němce
2 . s c h v a l u j e zapisovatelku paní Hanu Černou
3 . v o l í návrhovou komisi ve složení – Ing. Jan Mančal, CSc. – předseda, Bc. Petra Kubátová
Krchová a Ing. Martin Mistr, Ph.D.
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 01/15/16 bylo schváleno.
Starosta obce nechal schválit program 15. 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. Podání žádosti o dotaci do programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2016
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3. Diskuse
4. Zpráva návrhové komise
5. Závěr
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 02/15/16:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e program 15. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín.
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 02/15/16 bylo schváleno.
2. Podání žádosti o dotaci do programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2016
Starosta informoval, že Zastupitelstvo obce Starý Kolín schválilo na zasedání 26. 1. 2016 podání
žádosti o dotaci na projekt „Nákup nového dopravního automobilu pro potřeby JSDH Starý Kolín“
z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Poskytnutí krajské dotace je vázáno na vyhlášení typů
a maximální výše dotace obcím na nákup dopravních automobilů, Generálním ředitelstvím HZS
ČR pro rok 2016. Krajská dotace je příspěvkem kraje k objemu alokovaných dotačních prostředků
ze státního rozpočtu pro obce Středočeského kraje, poskytované formou dotací GŘ HZS v rámci
programu Dotace pro jednotky SDH obcí.
Zastupitelstvu obce je navrhována žádost o dotaci na projekt s názvem „Nákup nového dopravního
automobilu pro potřeby JSDH Starý Kolín“ do programu MV GŘ HZS „Dotace pro jednotky SDH
obcí pro rok 2016“. Program MV GŘ HZS „Dotace pro jednotky SDH obcí“ byl vyhlášen
28. ledna 2016 a žádosti o dotace na rok 2016 se podávají do 29. února 2016 na příslušné HZS
krajů. Dle pravidel tohoto dotačního titulu má obec povinnost doložit právně relevantní závazek o
její účasti na financování projektu s uvedením přesné výše finančních prostředků, které má obec
na spolufinancování vyčleněny.
Předpokládané náklady na pořízení vozidla s pohonem všech kol jsou 1 633 500 Kč včetně DPH,
v případě předpokládané dotace v maximální výši 450 000 Kč a dotace z kraje ve výši 350 000 Kč
by spoluúčast činila 833 500 Kč. Ovšem dle MV GŘ HZS není možné do výše spolufinancování
tohoto projektu započítat dotaci z kraje (ve skutečnosti může být nižší než 350 000 Kč). Výše
spolufinancování schvalovaná Zastupitelstvem obce tak musí odpovídat rozdílu celkových nákladů
a požadované dotace z programu MV GŘ HZS, tj. 1 633 500 Kč – 450 000 Kč = 1 183 500 Kč.
Starosta vysvětlil, že by byl pro nákup nového vozidla, pokud by spoluúčast obce s jeho
financováním nepřesáhla 1 000 000 Kč. Vysvětlil, jaký dopad by mělo spolufinancování v této
výši na rozpočet obce. MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA upozornil, že celá dotace je danajský
dar a citoval podmínky MV GŘ HZS. Navrhl, aby se pořízení nového automobilu naplánovalo do
dalšího období a mohlo by se zkusit pořídit ho levněji. Dále se dotazoval, zda když obec podá
žádost o dotaci, zda je možné od ní odstoupit bez obav ze sankcí, když by se nesehnaly peníze na
spolufinancování. Odpověděla místostarostka, že sankce by neměly být. Dále informovala, že
dotace musí být vyčerpaná do konce roku 2016, přičemž v dubnu se bude rozhodovat o přidělení
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dotace, musí proběhnout veřejná zakázka, doba dodání automobilu je cca 150 – 180 dní a do konce
roku musí být automobil předán obci. Žádost je kompletně připravena ve spolupráci s panem
Bernardem, velitelem JSDH Starý Kolín, a prokonzultována včetně povinné přílohy s HZS
Středočeského kraje v Kladně, chybí do ní doplnit jen podpis. Problém je v tom, že tato výzva je
letos spuštěna úplně poprvé, spousta věcí v ní není dořešena a nešťastné bylo i načasování
vyhlášení výzvy na konec termínu pro odevzdání žádosti o dotaci na kraj. Navíc je velmi
pravděpodobné, že dotace z kraje nebude v plné výši a bude krácena. Ing. Martin Mistr, Ph.D.
konstatoval, že se stále zastupitelé nedostávají na rozumnou částku na pořízení vozidla. Nejprve se
zastupitelé bavili o částce 350 000 – 450 000 Kč na spolufinancování, pak 800 000 Kč a nyní
téměř 1 200 000 Kč, proto je nutné si jasně říci, jakou částku je obec schopna zajistit na
spolufinancování. Dále navrhl, pokud se obec rozhodne pro spoluúčast ve výši 1 000 000 Kč, tak
by mělo být vozidlo k dispozici nejen pro hasiče, ale i pro potřeby např. Obecního úřadu. Pan
Bernard vysvětlil, proč se o tolik navýšila cena na pořízení automobilu a jaké musí být jeho
povinné vybavení, aby splnilo podmínky pro zapsání do IZS jako výjezdové a zásahové vozidlo.
Ing. Jan Mančal, CSc. se dotazoval, zda jsou ještě nějaké jiné možnosti, jak pořídit automobil.
Odpověděl pan Bernard, že se také informoval o malém terénním voze. Místostarostka se
dotazovala, zda by nebylo možné pořídit běžný dopravní automobil a nechat ho upravit na
výjezdové vozidlo, zda by to nevyšlo levněji. Pan Bernard vysvětlil, kde a jak se musí automobil
testovat a co musí splnit, aby ho bylo možné přihlásit do IZS, aby se s ním mohlo jezdit
k výjezdům. V současné době platí jiná pravidla, než když se před lety pořizoval Volkswagen.
Starosta sdělil, že Volkswagen ještě nějaký čas může jezdit a pak se rozhodne, co bude dál. Pan
Bernard zastupitelům poděkoval za to, že se podáním žádosti o dotaci zabývali a pozval je na
prohlídku hasičské zbrojnice a techniky. MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA slíbil, že se dále
budou hledat cesty, jak pořídit automobil, a požádal pana Bernarda, aby prověřil legislativu, která
stanovuje, co musí automobil splnit, aby vyhověl podmínkám zapsání do IZS. Místostarostka
poděkovala panu Bernardovi za nabídku, kterou zastupitelé určitě využijí a připomněla, že obec
čeká poměrně značná investice do cisternové automobilové stříkačky. Jiné připomínky z řad
občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup nového dopravního automobilu pro
potřeby JSDH Starý Kolín“ do programu MV GŘ HZS „Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok
2016“ a závazek spolufinancování projektu v maximální výši 833 500 Kč
2 . u k l á d á starostovi obce podat žádost o dotaci na projekt „Nákup nového dopravního
automobilu pro potřeby JSDH Starý Kolín“ do programu MV GŘ HZS „Dotace pro jednotky SDH
obcí pro rok 2016“
T: do 26. 2. 2016
Místostarostka přednesla protinávrh usnesení:
Návrh usnesení č. 03/15/16:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
n e s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup nového dopravního automobilu pro
potřeby JSDH Starý Kolín“ do programu MV GŘ HZS „Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok
2016“
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Hlasování o protinávrhu: pro – Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Ing. Jan Mančal, CSc.,
Bc. Petra Kubátová Krchová, Iva Boušková, Martin Němec,
MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA, Ing. Martin Mistr, Ph.D.,
Radek Baše
zdržel se – Mgr. Jaroslav Flegl
Usnesení č. 03/15/16 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 18:40 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 24. 2. 2016

Zapisovatelka: Hana Černá ……………………………

Ověřovatelé: Iva Boušková ……………………………

Martin Němec ...………………………….

……………………………………..
Luboš Železný
starosta obce Starý Kolín

-

Přílohy:
Prezenční listina
Usnesení
Zpráva návrhové komise
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