Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Datum zasedání: 17. 5. 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,
Mgr. Irena Pánková, Radek Baše, Mgr. Jaroslav Flegl, Ing. Martin Mistr, Ph.D.
Zasedání bylo zahájeno v 18 hodin.
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno všech 11 členů Zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Starý Kolín bylo usnášeníschopné.
Zápis z minulého veřejného zasedání č. 16 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 Bc. Petru Kubátovou Krchovou a Mgr. Irenu Pánkovou,
zapisovatelku paní Darinu Viktorovou a návrhovou komisi ve složení Ing. Jan Mančal, CSc. –
předseda, členové – MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA a Ing. Martin Mistr, Ph.D.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Návrh usnesení č. 01/17/16:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . v o l í ověřovateli zápisu Bc. Petru Kubátovou Krchovou 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, MUDr. Dušan Spitzer,
Ph.D., MBA a Ing. Martin Mistr, Ph.D.
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 01/17/16 bylo schváleno.
Starosta obce informoval, že program 17. zasedání Zastupitelstva obce 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.
Starosta navrhl doplnění programu o bod s názvem Podání žádosti o dotaci na projekt
„Pořízení velkoobjemové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Starý Kolín“, který
bude zařazen jako bod č. 4 s tím, že číselná řada dalších bodů programu bude posunuta až k bodu 7.
Program zasedání – doplněný
1. Zahájení
2. Prodej pozemku parc. č. 31/46 v katastrálním území Starý Kolín panu Miroslavu Zajícovi
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3. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka vybavení pro JSDH Starý Kolín“
4. Podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení velkoobjemové cisternové automobilové
stříkačky pro JSDH Starý Kolín“
5. Diskuse
6. Zpráva návrhové komise
7. Závěr
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 02/17/16:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e program 17. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín.
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 02/17/16 bylo schváleno.
2. Prodej pozemku parc. č. 31/46 v katastrálním území Starý Kolín panu Miroslavu Zajícovi
Starosta obce informoval, že pan Miroslav Zajíc požádal o odkoupení pozemku parc. č. 31/46 o
výměře 278 m2, který se nově odděluje od pozemku parc. č. 31/9, nacházejícím se v katastrálním
území Starý Kolín v lokalitě K Lávce. Záměr prodat tento pozemek panu Zajícovi byl zveřejněn v
souladu s ustanovením § 39 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, na úřední desce (i elektronické). Ve stanovené lhůtě do 9. 5. 2016 do 10:00
hod. nebyla podána žádná jiná nabídka a ani nebylo podáno žádné vyjádření k záměru. Starosta
zastupitelům připomněl, že pan Zajíc měl uvedený pozemek v dlouhodobém pronájmu od obce.
Smlouva skončila a pan Zajíc má zájem pozemek od obce odkoupit. Dle Znaleckého posudku č.
9881/16/2016 činí cena 9 060,00 Kč.
V souladu s § 85, písm. a) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, je Zastupitelstvu obce Starý Kolín předkládán návrh na prodej.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 03/17/16:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání:
1 . s c h v a l u j e prodej pozemku parc. č. 31/46 o výměře 278 m2, který se nově odděluje od
pozemku parc. č. 31/9 v katastrálním území Starý Kolín, panu Miroslavu Zajícovi za cenu na
základě znaleckého posudku
2 . u k l á d á starostovi obce podepsat kupní smlouvu
T: 30. 9. 2016
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
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Usnesení č. 03/17/16 bylo schváleno.
3. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka vybavení pro JSDH Starý
Kolín“
Místostarostka obce informovala, že předmětem veřejné zakázky malého rozsahu byla dodávka
vybavení pro JSDH Starý Kolín – 2 přilby, 3 zásahové obleky, 2 elektrocentrály, 2 elektrická
kalová čerpadla, 1 přetlakový ventilátor včetně výrobníku pěny a mlžícího zařízení. Tato zakázka
byla rozdělena na dvě části – 1. část: „Přilby a zásahové obleky“, 2. část „Elektrocentrály, kalová
čerpadla, přetlakový ventilátor“.
K podání nabídky bylo 20. 4. 2016 přímo vyzváno 8 dodavatelů, dále byla výzva k podání nabídek
zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách obce Starý Kolín. Ve
lhůtě pro podání nabídek (tj. do 9. 5. 2016 do 16 hodin) byla podána pouze 1 nabídka na 1. část.
Na 2. část nebyla doručena žádná nabídka. Nabídku podala společnost Dräger Safety s.r.o., Pod
Sychrovem I-64/1392, 101 00 Praha 10.
Uchazeč Dräger Safety s.r.o. nesplnil technické kvalifikační předpoklady. Technické kvalifikační
předpoklady měli uchazeči prokázat předložením seznamu alespoň 3 dodávek odpovídajících
předmětu plnění poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby
poskytnutí. V případě 1. části veřejné zakázky měla být každá z dodávek v minimální výši
40 000 Kč včetně DPH. Uchazeč Dräger Safety s.r.o. v doloženém seznamu uvedl pouze
počty dodaných kusů bez konkretizace dodaného zboží a u jedné dodávky uvedl
dodání 20. 6. 2016. Tento uchazeč byl vyzván k podání vysvětlení. Uchazeč vysvětlil, že datum
dodání 20. 6. 2016 bylo nejzazší datum dodání dle smlouvy mezi firmou a HZS kraje Vysočina.
Dodání se uskutečnilo 6. 5. 2016, jak vyplývá z přiloženého dodacího listu. Součástí vysvětlení
byly dodací listy k seznamu uvedených dodávek, kterými uchazeč konkretizoval dodané zboží.
U dodacího listu k první dodávce je uvedeno pouze 20 kusů přileb včetně nátylníků s vydáním
4. 5. 2016 a převzetím 5. 5. 2016, což je v rozporu se seznamem dodávek, který byl součástí
nabídky, kde bylo uvedeno 100 kusů zboží bez specifikace s termínem dodání 14. 4. 2016.
Zastupitelstvu obce je v návaznosti na výše uvedené navrhováno zrušení veřejné zakázky a její
opětovné vyhlášení. K podání nabídky bude přímo vyzváno 8 dodavatelů, dále bude výzva
k podání nabídek zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách obce
Starý Kolín. Oproti předchozí výzvě je v této výzvě snížena částka u referenčních dodávek pro 1.
část na 25 000 Kč a pro 2. část na 45 000 Kč. Pro seznam dodávek - technické kvalifikační
předpoklady je v příloze č. 5 výzvy tabulka, kterou uchazeči vyplní.
MUDr. Spitzer, Ph.D., MBA se dotazoval, jak si lze vysvětlit, proč se z osmi oslovených firem 2.
části výběrového řízení žádná nezúčastnila a zda se nestala chyba v nastavení podmínek
výběrového řízení. Odpověděla místostarostka, že důvod zjišťovala telefonicky u oslovených
firem. U jedné firmy nedošlo k předání podkladů od vedení, někteří si mysleli, že zadání zakázky
je předem domluvené. Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 04/17/16:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . b e r e n a v ě d o m í Zprávu o otevírání obálek a posouzení kvalifikačních předpokladů
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka vybavení pro JSDH Starý Kolín“
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2. schvaluje
a) zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka vybavení pro JSDH Starý Kolín“
b) opakování zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka vybavení pro
JSDH Starý Kolín“
c) výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka vybavení pro JSDH
Starý Kolín“ dle neveřejné přílohy č. 2 k Tisku č. 04/17/16
d) výběr dodavatelů k oslovení výzvou k podání nabídky dle neveřejné přílohy č. 3 k Tisku č.
04/17/16
e) jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v tomto složení:
člen komise
náhradník člena komise
1. Mgr. Irena Pánková
č. 1 Martin Němec
2. Ing. Věra Chobotová
č. 2 Ing. Martin Mistr, Ph.D.
3. Jiří Bernard
č. 3 Mgr. Jaroslav Flegl
3 . u k l á d á starostovi obce jmenovat členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek a
hodnocení nabídek
T: 23. 5. 2016
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 04/17/16 bylo schváleno.
4. Podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení velkoobjemové cisternové automobilové
stříkačky pro JSDH Starý Kolín“
Starosta obce informoval, že jednotka sboru dobrovolných hasičů Starý Kolín používá vozidlo
CAS 32 – T815 roku výroby 1984. Vysoké stáří vozidla má za následek vzrůstající množství
technických problémů, mezi které patří problémy s ventily při přepouštění vzduchu na zadních
nápravách, netěsnost výfukové soustavy, což pak vede k vyšším nákladům na provoz a opravy.
Navíc toto vozidlo umožňuje převoz pouze 4 hasičů. Za poslední 3 roky byla průměrná účast 6
členů na výjezd. Do výjezdů se pak zapojovalo i vozidlo VW Transporter, což znamená vyšší
náklady na pohonné hmoty. V rámci 19. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu
je možné žádat mj. o dotaci na pořízení velkoobjemové cisternové automobilové stříkačky.
Technické parametry vozidla byly specifikovány na základě parametrů HZS krajů. Mělo by se
jednat o vozidlo s dlouhou kabinou (pro 6 osob) ve speciálním provedení pro velkoobjemové
hašení a pro provoz na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace.
Celkové náklady jsou vyčísleny na 8 224 350,00 Kč, přičemž dotace by měla být 90 % z této
částky (tj. 7 401 915,00 Kč) a 10 % spolufinancování obce (tj. 822 435,00 Kč). Termín ukončení
projektu je 30. 6. 2018. Po pořízení nového vozidla bude stávající vozidlo prodáno.
Ing. Mančal, CSc. uvedl, že stávající vozidlo je možné prodat a Mgr. Flegl doplnil informaci o
prodejní cenu 600 000 Kč. Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 05/16/16:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání:
1 . s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení velkoobjemové cisternové
automobilové stříkačky pro JSDH Starý Kolín“ do 19. výzvy Integrovaného regionálního
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operačního programu a spolufinancování ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu,
tj. maximálně 822 435,00 Kč
2 . u k l á d á starostovi obce podat žádost o dotaci na projekt „Pořízení velkoobjemové cisternové
automobilové stříkačky pro JSDH Starý Kolín“ do 19. výzvy Integrovaného regionálního
operačního programu
T: do 10 pracovních dnů po obdržení stanoviska HZS kraje
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 05/17/16 bylo schváleno.
5. Diskuse
Starosta informoval zastupitele, že po skončení dnešního veřejného zasedání je pozvaná
architektka, která zastupitelům předloží návrh na opravu bývalého kina a kulturního domu. Pan
Bourek poděkoval za umístění košů a sáčků na psí exkrementy v obci, ale vyjádřil obavu, že
někteří občané je nebudou používat. Chce zajistit větší informovanost občanů, aby po svých psech
uklízeli. Odpověděl starosta, že v nejbližší době vyjde další číslo Starokolínského zpravodaje a
tam budou občané dostatečně informováni. MUDr. Spitzer, Ph.D., MBA navrhl, aby občané byli
vyzváni k úklidu po svých psech. Pan Bourek upozornil, že po místní komunikaci U Sídliště jezdí
v současné době mnoho těžkých nákladních aut, které zřejmě navážejí materiál na stavby
rodinných domů, a zůstává po nich bahno na komunikaci, které nikdo neuklízí. Navrhuje pro jízdu
nákladních automobilů využít místní komunikaci A. Dvořáka, která mu připadá vhodnější. Také
navrhl umístit do ulice U Sídliště zákaz vjezdu nákladních automobilů mimo dopravní obsluhy.
Bc. Kubátová Krchová reagovala, že v ulici A. Dvořáka parkuje mnoho osobních aut před domy a
obává se, že nákladní auto by tam neprojelo. Pan Bourek upozornil, že by měl zůstat na
komunikaci průjezdný 3 metry široký pruh a měla by se tam dát dopravní značka zákaz stání.
Mohlo by se stát, že by tam nemohli projet např. hasiči nebo vozidlo záchranné služby. Odpověděl
starosta, že tento problém obec trápí již delší dobu a snaží se ho ve spolupráci s Policií ČR řešit.
Když Policie v obci hlídkuje, problémy nejsou. Pan Bourek dále upozornil, že někteří občané
nerespektují značku zákaz jízdy na kole v podchodu a jezdí také po chodnících. Když na to někoho
upozorní, dostane vynadáno. Mgr. Pánková pana Bourka upozornila, že tento zákaz porušuje
mimo jiné i jeho manželka, která jezdí po chodnících soustavně a nedávno málem srazila před
domem Pánkových jejich malého syna. Pan Bourek odpověděl, že jeho žena rozváží po obci
noviny a že s ní o tom promluví. MUDr. Spitzer, Ph.D., MBA doplnil, že tento problém je i
v jiných obcích a městech. Je potřeba ho řešit a nečekat, až se stane nějaká nehoda.
6. Zpráva návrhové komise
Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise.
7. Závěr
Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 18,30 hodin.
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Zápis byl vyhotoven dne 18. 5. 2016.

Zapisovatelka: Darina Viktorová ………………………

Ověřovatelé: Bc. Petra Kubátová Krchová ……………………………

Mgr. Irena Pánková ...………………………….

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

Přílohy:
- Prezenční listina
- Usnesení
- Zpráva návrhové komise
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