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Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

 

Datum zasedání: 14. 6. 2016 

 

Přítomni dle prezenční listiny: Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Bc. Petra Kubátová 

Krchová, Martin Němec, Ing. Martin Mistr, Ph.D., Mgr. Irena Pánková 

 

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

Mgr. Jaroslav Flegl, Radek Baše 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18 hodin. 

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno 6 členů Zastupitelstva obce.  Zastupitelstvo 

obce Starý Kolín bylo usnášeníschopné.  

Zápis z minulého veřejného zasedání č. 17 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 Martina Němce a Mgr. Irenu Pánkovou, zapisovatelku 

paní Hanu Černou a návrhovou komisi ve složení Ing. Martin Mistr, Ph.D. – předseda, členové –  

Bc. Petra Kubátová Krchová a pan Martin Němec. 

Připomínky z řad přítomných nebyly. 

 

Návrh usnesení č. 01/18/16:  

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 Hanu Černou 

3 .  v o l í  návrhovou komisi ve složení Ing. Martin Mistr, Ph.D. – předseda, Bc. Petra Kubátová 

Krchová a pan Martin Němec 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 01/18/16 bylo schváleno. 

 

Starosta obce informoval, že program 18. 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.  

 

Program zasedání 

1. Zahájení 

2. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka vybavení pro JSDH Starý Kolín“ 

3. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken v bytovém domě Baštecká 

162 ve Starém Kolíně“ 
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4. Rozpočtové opatření č. 4/2016 

5. Závěrečný účet obce Starý Kolín za rok 2015 

6. Účetní závěrka obce Starý Kolín za rok 2015 

7. Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvková organizace za rok 

2015 

8. Diskuse 

9. Zpráva návrhové komise 

10. Závěr 

 

Připomínky z řad přítomných nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 02/18/16: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  program 18. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín. 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.  

 

Usnesení č. 02/18/16 bylo schváleno. 

 

2. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka vybavení pro JSDH Starý Kolín“ 

Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová 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 18. 5. 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 byly podány pouze 2 nabídky na 1. část, a to od uchazeče KRČMÁŘ A SYN 

s.r.o., Spořilovská 178, Hradec Králové a od uchazeče Dräger Safety s.r.o., Pod Sychrovem I-

64/1392, Praha 10. Na 2. část nebyla doručena žádná nabídka. 

Obě doručené nabídky splnily všechny požadavky stanovené ve výzvě k podání nabídky včetně 

profesních a kvalifikačních předpokladů. Na základě hodnotícího kritéria, kterým byla nejnižší 

nabídková cena, vyhodnotila hodnotící komise podané nabídky takto: 

 

Pořadí 

nabídky na 

základě 

hodnocení 

Název uchazeče Sídlo IČ 
Nabídková cena 

bez DPH 

Nabídková cena 

včetně DPH 

1. Dräger Safety s.r.o. Pod Sychrovem I-

64/1392, 101 00 

Praha 10 

26700778 59 794,00 Kč 72 351,00 Kč 

2. KRČMÁŘ A SYN 

s.r.o. 

Spořilovská 178, 

503 41 Hradec 

Králové 

04766237 59 958,00 Kč 72 549,00 Kč 
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Komise vyhodnotila nabídku uchazeče Dräger Safety s.r.o. (IČ: 26700778) jako nejvýhodnější 

podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.  

Připomínky z řad přítomných nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 03/18/16: 

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“ 

2 .  s c h v a l u j e   

a )  pořadí nabídek na základě hodnocení a výběr nejvhodnější nabídky pro 1. část veřejné zakázky 

s názvem „Přilby a zásahové obleky“ na základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek hodnotící 

komisí veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka vybavení pro JSDH Starý Kolín“ ze dne 

30. 5. 2016 dle Zprávy o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

Pořadí 

nabídky na 

základě 

hodnocení 

Název uchazeče Sídlo IČ 
Nabídková cena bez 

DPH 

1. Dräger Safety s.r.o. Pod Sychrovem I-64/1392, 101 

00 Praha 10 

26700778 59 794,00 Kč 

2. KRČMÁŘ A SYN s.r.o. Spořilovská 178, 503 41 

Hradec Králové 

04766237 59 958,00 Kč 

b) kupní smlouvu na předmět plnění 1. části veřejné zakázky „Přilby a zásahové obleky“ v rámci 

veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka vybavení pro JSDH Starý Kolín“ a její uzavření 

s uchazečem Dräger Safety s.r.o., Pod Sychrovem I-64/1392, 101 00 Praha 10, IČ: 26700778. 

Odmítne-li tento uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, 

může být uzavřena smlouva s druhým uchazečem v pořadí na základě hodnocení dle bodu 2. a) 

tohoto usnesení. 

3 .  u k l á d á  starostovi obce uzavřít smlouvu na předmět plnění 1. části veřejné zakázky „Přilby a 

zásahové obleky“ v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka vybavení pro JSDH Starý 

Kolín“ s vybraným uchazečem dle bodu 2. b) tohoto usnesení  

          T: do 24. 6. 2016 

4 .  s c h v a l u j e   

a) opakování zadávacího řízení na 2. část veřejné zakázky s názvem „Elektrocentrály, kalová 

čerpadla, přetlakový ventilátor“ v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka vybavení pro 

JSDH Starý Kolín“  

b) výzvu k podání nabídky na 2. část veřejné zakázky s názvem „Elektrocentrály, kalová čerpadla, 

přetlakový ventilátor“ v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka vybavení pro JSDH 

Starý Kolín“ dle přílohy č. 3 k Tisku č. 03/18/16 a výběr dodavatelů k oslovení výzvou k podání 

nabídky dle přílohy č. 4 k Tisku č. 03/18/16 

5 .  z m o c ň u j e  starostu obce 

a) k vyhlášení zadávacího řízení na 2. část veřejné zakázky s názvem „Elektrocentrály, kalová 

čerpadla, přetlakový ventilátor“, k oslovení dodavatelů e-mailem a zveřejnění výzvy na úřední 

desce obce, k hodnocení nabídek, k výběru nejvhodnější nabídky na základě kritéria nejnižší 

nabídková cena a k objednávce předmětu plnění 
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b) k případnému opakování zadávacího řízení na 2. část veřejné zakázky s názvem „Elektrocentrály, 

kalová čerpadla, přetlakový ventilátor“ včetně všech potřebných úkonů dle bodu 5. a) tohoto 

usnesení a k případné úpravě výzvy k podání nabídky 

6 .  u k l á d á  starostovi obce zpracovat Zprávu o hodnocení nabídek na 2. část veřejné zakázky 

s názvem „Elektrocentrály, kalová čerpadla, přetlakový ventilátor“ a zaslat ji zastupitelům e-mailem 

T: do 3 pracovních dnů po hodnocení nabídek 

  

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 03/18/16 bylo schváleno. 

 

3. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken v bytovém domě Baštecká 

162 ve Starém Kolíně“  

Místostarostka obce informovala, že předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výměna 25 

oken v bytovém domě Baštecká 162 ve Starém Kolíně včetně vnitřních parapetů. Součástí předmětu 

plnění je také provedení bouracích, zednických, štukatérských, malířských prací a dalších činností, 

které jsou s tímto spojeny včetně odvozu stavebního odpadu a likvidace původních oken a vnitřních 

parapetů.   

Předpokládaná hodnota činila 207 000,00 Kč bez DPH. Předpokládaný termín plnění je 29. 8. 2016 

(zahájení montáže) – 30. 9. 2016 (dokončení montáže). 

K podání nabídky byli 23. 5. 2016 přímo vyzváni 4 dodavatelé, 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 31. 5. 2016 do 15 hodin) bylo podáno 6 nabídek: 

1. JSK MONT Kulhavý Sekavec s.r.o., Třídvorská 1401, 280 02 Kolín 5 

2. Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň 

3. EUROPLAST-Morava s.r.o., Holasice 314, 664 61 Rajhrad 

4. Baroch-okna s.r.o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

5. SAPPEX TRADE, s.r.o., Hlučínská 1092/55A, 747 14 Ludgeřovice 

6. K.T.O. Reality s.r.o., Orlická 245, 503 46 Třebechovice pod Orebem 

Všechny nabídky splnily všechny požadavky stanovené ve výzvě k podání nabídek včetně 

profesních a kvalifikačních předpokladů. Na základě hodnotícího kritéria, kterým byla nejnižší 

nabídková cena, vyhodnotila hodnotící komise podané nabídky takto: 

 

Pořadí 

nabídky na 

základě 

hodnocení 

Název uchazeče Sídlo IČ 
Nabídková cena 

bez DPH 

Nabídková cena 

včetně DPH 

1. Window Holding 

a.s. 

Hlavní 456, 250 89 

Lázně Toušeň 

28436024 167 250,30 Kč 192 337,85 Kč 

2. SAPPEX TRADE, 

s.r.o. 

Hlučínská 

1092/55A, 747 14 

Ludgeřovice 

25838458 173 255,00 Kč 199 243,00 Kč 

3. Baroch-okna s.r.o. Přívozní 1054/2, 

170 00 Praha 7 - 

Holešovice 

27144526 175 065,00 Kč 201 325,00 Kč 
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4. K.T.O. Reality s.r.o. Orlická 245, 

503 46 

Třebechovice pod 

Orebem 

25287664 179 156,00 Kč 206 029,00 Kč 

5. JSK MONT 

Kulhavý Sekavec 

s.r.o. 

Třídvorská 1401, 

280 02 Kolín 5 

24161021 197 139,00 Kč 226 710,00 Kč 

6. EUROPLAST-

Morava s.r.o. 

Holasice 314, 

664 61 Rajhrad 

65277716 206 836,00 Kč 237 860,40 Kč 

 

Komise vyhodnotila nabídku uchazeče Window Holding a.s. (IČ: 28436024) jako nejvýhodnější 

podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. 

Připomínky z řad přítomných nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 04/18/16: 
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  s c h v a l u j e   

a )  pořadí nabídek na základě hodnocení a výběr nejvhodnější nabídky na základě výsledku 

posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken v 

bytovém domě Baštecká 162 ve Starém Kolíně“ ze dne 31. 5. 2016 dle Zprávy o otevírání obálek a 

hodnocení nabídek 

Pořadí 

nabídky na 

základě 

hodnocení 

Název uchazeče Sídlo IČ 
Nabídková cena 

bez DPH 

1. Window Holding a.s. Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň 28436024 167 250,30 Kč 

2. SAPPEX TRADE, s.r.o. Hlučínská 1092/55A, 747 14 

Ludgeřovice 

25838458 173 255,00 Kč 

3. Baroch-okna s.r.o. Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 - 

Holešovice 

27144526 175 065,00 Kč 

4. K.T.O. Reality s.r.o. Orlická 245, 503 46 Třebechovice 

pod Orebem 

25287664 179 156,00 Kč 

5. JSK MONT Kulhavý Sekavec 

s.r.o. 

Třídvorská 1401, 280 02 Kolín 5 24161021 197 139,00 Kč 

6. EUROPLAST-Morava s.r.o. Holasice 314, 664 61 Rajhrad 65277716 206 836,00 Kč 

b )  smlouvu o dílo na předmět plnění veřejné zakázky „Výměna oken v bytovém domě Baštecká 

162 ve Starém Kolíně“ a její uzavření s uchazečem Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 

Lázně Toušeň, IČ: 28436024. Odmítne-li tento uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou 

součinnost k jejímu uzavření, může být uzavřena smlouva s druhým uchazečem v pořadí na základě 

hodnocení dle bodu 1. a) tohoto usnesení, příp. třetím uchazečem v pořadí, odmítne-li uzavřít 

smlouvu druhý uchazeč v pořadí nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření. 
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2 .  u k l á d á  starostovi obce uzavřít smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky „Výměna oken v 

bytovém domě Baštecká 162 ve Starém Kolíně“ s vybraným uchazečem dle bodu 1. b) tohoto 

usnesení 

          T: do 24. 6. 2016 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
 

Usnesení č. 04/18/16 bylo schváleno. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 4/2016 

Předsedkyně finančního výboru Bc. Petra Kubátová Krchová informovala o rozpočtovém opatření 

č. 4/2016. 

Příjmy:  

1341                              400,- Kč poplatek ze psů    

2212                                    12 410,- Kč vrácení za palety  

3722                                      1 000,- Kč prodej popelnic na kom. odpad 

3723                                      3 000,- Kč prodej popelnic na bio odpad (1000,- + 2000,-) 

5512                                      8 400,- Kč kropení demolice  

6171                                         100,- Kč prodej dom.čísla        

4129                                  203 684,- Kč  SOP Přelouč dividendy                     

Příjmy celkem:                228 994,- Kč 

 

Výdaje: 

3613                               + 200 000,- Kč knihovna  

5512                               + 182 000,- Kč studie proveditelnosti - hasiči 

3745                               +   80 310,- Kč veřejná zeleň - brigádníci, dohoda, plat zaměstnance 

3399                               +   25 000,- Kč ostatní kultura (obecní listy) 

6171                               +   50 000,- Kč místní správa (tonery a papír) 

3632                               +   73 684,- Kč pohřebnictví (studna) 

Výdaje celkem:                610 994,- Kč 
 

Použití prostředků minulého období 382 000,- Kč. 

 

Ing. Martin Mistr, Ph.D. se dotazoval na částku 182 000 Kč, zda je to studie na hasičské auto. 

Odpověděla místostarostka, že se jedná o náklady na studii proveditelnosti k žádosti o dotaci na 

hasičské auto. Dále se Ing. Martin Mistr, Ph.D. dotazoval na podání žádosti o dotaci. Místostarostka 

odpověděla, že žádost o dotaci byla podána 1. 6. 2016. Jiné připomínky nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 05/18/16: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  s c h v a l u j e  Rozpočtové opatření č. 4/2016 včetně úprav daných při jednání 

2 .  u k l á d á  Finančnímu výboru a účetní obce promítnout schválenou rozpočtovou změnu do 

rozpočtu obce pro rok 2016 

     T: do účetní závěrky za červen 2016 

  

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
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Usnesení č. 05/18/16 bylo schváleno. 

 

5.  Závěrečný účet obce Starý Kolín za rok 2015 

Místostarostka obce informovala, že povinnost schvalovat závěrečný účet vyplývá ze Zákona o 

obcích. Závěrečný účet obce Starý Kolín za rok 2015 byl zpracován v souladu s § 17 Zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Na 

úřední desce Obecního úřadu obce Starý Kolín a na internetových stránkách obce byl zveřejněn od 

23. 5. 2016. Do 8. 6. 2016 mohli občané uplatnit písemné připomínky (žádné uplatněny nebyly). 

Připomínky mohou být vzneseny i přímo na jednání Zastupitelstva obce.  

Závěrečný účet je sestaven podle výsledku hospodaření za rok 2015 a jsou v něm obsaženy údaje o 

plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění rozpočtové skladby, vyúčtování finančních vztahů 

ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům veřejné úrovně a přehled poskytnutých příspěvků a 

individuálních dotací z rozpočtu obce. Dále obsahuje informace o rozpočtových změnách. Součástí 

závěrečného účtu obce je informace o hospodaření s majetkem obce – byla provedena inventarizace 

majetku, pohledávek a závazků obce za rok 2015, při které nebyly zjištěny inventarizační rozdíly 

ani manka.  

Jednou z příloh závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Starý Kolín 

za rok 2015, které bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, a při kterém 

bylo zjištěno, že v příloze účetní závěrky nebylo dodrženo obsahové vymezení položky „Ostatní 

majetek“ tím, že v Příloze ke dni 31. 12. 2015 nebyl na účtu 909 vykázán majetek předaný 

příspěvkové organizaci k hospodaření. Tento nedostatek byl napraven účetní obce k 31. 3. 2016. 

Připomínky z řad přítomných nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 06/18/16: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1.   s o u h l a s í   s celoročním hospodařením obce Starý Kolín za rok 2015, a to bez výhrad 

2.  s c h v a l u j e  Závěrečný účet hospodaření obce Starý Kolín za rok 2015 včetně Zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Starý Kolín za rok 2015. 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 06/18/16 bylo schváleno. 

 

7. Účetní závěrka obce Starý Kolín za rok 2015  

Místostarostka obce informovala, že povinnost obce zpracovávat a schvalovat účetní závěrku 

vyplývá z platné legislativy. Účetní závěrka je soubor finančních výkazů, které umožňují efektivní 

posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví, a které obec sestavuje za účetní období k rozvahovému 

dni, tj. k poslednímu dni účetního období.  

Účetní závěrku za rok 2015 tvoří přílohy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce. 

Podkladem pro schválení Účetní závěrky obce je i Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Starý 

Kolín za rok 2015 a Inventarizační zpráva.  

Připomínky z řad přítomných nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 
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Návrh usnesení č. 07/18/16: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  Účetní závěrku obce Starý Kolín za rok 2015 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 

2015 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 07/18/16 bylo schváleno. 

 

8. Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvková organizace za 

rok 2015  

Místostarosta obce informovala, že dle Zákona o obcích je schvalování účetní závěrky obcí zřízené 

příspěvkové organizace sestavené k rozvahovému dni vyhrazeno radě obce. V obcích, kde starosta 

obce vykonává pravomoc rady obce, náleží tato pravomoc zastupitelstvu.  

Součástí závěrečného účtu obce Starý Kolín za rok 2015 je i finanční hospodaření příspěvkové 

organizace – Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, tj. účetní závěrka této organizace.  

V roce 2015 obec vynaložila celkově na školství 2 038 423,70 Kč, z toho na mateřskou školu 

348 342,00 Kč a základní školu 1 690 081,70 Kč. Příspěvková organizace vykázala za rok 2015 

kladný hospodářský výsledek ve výši 279 115,91 Kč. 

Finanční výbor Zastupitelstva obce provedl přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace za 

rok 2015 s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření organizace.                       

Ing. Martin Mistr, Ph.D. se dotazoval na rozdělení kladného výsledku hospodaření.  Odpověděla 

místostarostka, že ředitel školy požádal o rozdělení hospodářského výsledku – rezervní fond 

(199 115,91 Kč) a fond odměn (80 000 Kč) a o čerpání ve stejné výši pro rok 2016. Vzhledem 

k tomu, že v minulosti byl vždy rezervní fond školy vyčerpán a žádnou rezervu si škola netvořila, 

shodli se zastupitelé na čerpání rezervního fondu v roce 2016 ve výši 119 115,91 Kč na vybavení 

rekonstruované počítačové a s čerpáním fondu odměn ve výši 80 000 Kč. Jiné připomínky z řad 

přítomných nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 08/18/16: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvková 

organizace za rok 2015 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

  

Usnesení č. 08/18/16 bylo schváleno. 

 

9. Diskuse 

Starosta informoval řešení problému se studnou na hřbitově. Dále informoval, proč došlo 

k navýšení ceny prací a materiálu na objektu knihovny a o tom, co se tam již vybudovalo, a o 

termínu otevření knihovny. Pan Martin Němec se dotazoval na hloubku studny na hřbitově a řekl, 

že se mu zdá cena za realizaci vysoká. Odpověděl starosta a vysvětlil, z čeho se náklady skládají.  

Bc. Petra Kubátová Krchová upozornila, že na dětském hřišti se zastavily hodiny a lávka je 

vyviklaná, houpe se a dotazovala se, zda a kdy bude instalován další herní prvek. Mgr. Irena 
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Pánková doplnila, že skála je odřená. Odpověděl starosta, že o hodinách ví a že se plánuje jejich 

oprava. Nový herní prvek – houpačka je objednaná, dodací lhůta je 6-8 týdnů.  Plánuje se i oprava 

poškozených herních prvků. Pan Martin Němec se dotazoval, kdy budou instalovány uvítací cedule. 

Odpověděl starosta, že se čeká, až bude opravený most přes Klejnárku. 

 

10. Zpráva návrhové komise       

 Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise. 

            

11. Závěr  

Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 18:55 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 15. 6. 2016. 

 

Zapisovatelka: Hana Černá ……………………… 

 

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

         

 

           Mgr. Irena Pánková ...…………………………. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                              Luboš Železný 

                                                                                                      starosta obce Starý Kolín 

   

 

 

 

 Přílohy: 

- Prezenční listina 

- Usnesení 

- Výzva k podání nabídky na 2. část veřejné zakázky s názvem „Elektrocentrály, kalová čerpadla, 

přetlakový ventilátor“ 

- Výběr dodavatelů k oslovení výzvou k podání nabídky na 2. část veřejné zakázky s názvem 

„Elektrocentrály, kalová čerpadla, přetlakový ventilátor“ 

- Zpráva návrhové komise 


