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Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

 

Datum zasedání: 11. 4. 2017 

 

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

Krchová, Iva Boušková, Ing. Jan Mančal, CSc., Radek Baše, Mgr. Irena Pánková, Ing. Martin 

Mistr, Ph.D., Mgr. Jaroslav Flegl 

 

Omluveni: MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA, Martin Němec 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18 hodin. 

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno 9 členů Zastupitelstva obce (2 členové byli 

omluveni).  Zastupitelstvo obce Starý Kolín bylo usnášeníschopné.  

Zápis z minulého veřejného zasedání č. 22 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 Luboš Železný navrhl ověřovateli zápisu paní Ivu Bouškovou a pana Radka Bašeho, 

zapisovatelku paní Hanu Černou a návrhovou komisi ve složení Ing. Jan Mančal, CSc. – 

předseda, členové – Mgr. Irena Pánková a Bc. Petra Kubátová Krchová. 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Návrh usnesení č. 01/23/17:  

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  v o l í  ověřovateli zápisu paní Ivu Bouškovou a pana Radka Bašeho 

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, Mgr. Irena Pánková, 

Bc. Petra Kubátová Krchová  

  

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 01/23/17 bylo schváleno. 

 

Starosta obce Luboš Železný informoval, že program 23. 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. Rozpočtové opatření č. 2/2017 
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3. Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební práce objekt č. p. 36 a Kulturní dům ve Starém 

Kolíně“ 

4. Prodej pozemku parc. č. st. 415 v katastrálním území Starý Kolín Mgr. Romanu Krchovi 

5. Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 

6. Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

7. Diskuse 

8. Zpráva návrhové komise 

9. Závěr 

Starosta obce Luboš Železný navrhl na doplnění programu o bod Poskytnutí mimořádné dotace TJ 

Sokol Starý Kolín, který bude zařazen jako bod č. 2 s tím, že číselná řada dalších bodů programu 

bude posunuta až k bodu 10. 

Program zasedání – upravený 

1. Zahájení 

2. Poskytnutí mimořádné dotace TJ Sokol Starý Kolín 

3. Rozpočtové opatření č. 2/2017 

4. Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební práce objekt č. p. 36 a Kulturní dům ve Starém 

Kolíně“ 

5. Prodej pozemku parc. č. st. 415 v katastrálním území Starý Kolín Mgr. Romanu Krchovi 

6. Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 

7. Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

8. Diskuse 

9. Zpráva návrhové komise 

10. Závěr 

 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 02/23/17: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  program 23. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 02/23/17 bylo schváleno. 

 

2. Poskytnutí mimořádné dotace TJ Sokol Starý Kolín 

Předsedkyně Finančního výboru Bc. Petra Kubátová Krchová informovala o žádosti TJ Sokol 

Starý Kolín požádal o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 80 000,00 Kč pro oddíl kopané na 

rozvoj mládežnického fotbalu v obci. Z této částky by bylo 40 000,00 Kč určeno na nákup 2 

branek pro malou kopanou, 20 000,00 Kč na obnovu trávníku, 10 000,00 Kč na čerpadlo pro 

zálivku trávníku a 10 000,00 Kč na částečnou opravu kabin. Místostarostka obce Ing. Věra 

Chobotová sdělila, že s poskytnutím dotace pro TJ Sokol Starý Kolín souhlasí, ale je nutné v 

žádosti konkrétně formulovat, co se bude z dotace opravovat a kupovat, proto nebude hlasovat pro 

poskytnutí dotace, ale při hlasování se zdrží. Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 
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Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 03/23/17: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1. schvaluje  

a) poskytnutí dotace TJ Sokolu Starý Kolín na rozvoj mládežnického fotbalu v obci ve výši 

80 000,00 Kč 

b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokolu Starý Kolín na nákup 2 branek, obnovu 

trávníku, na nákup čerpadla pro zálivku trávníku a částečnou obnovu kabin dle přílohy č. 1 k Tisku 

č. 03/23/17 

2. ukládá starostovi obce uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokolu Starý 

Kolín na nákup 2 branek, obnovu trávníku, na nákup čerpadla pro zálivku trávníku a částečnou 

obnovu kabin dle přílohy č. 1 k Tisku č. 03/23/17 

                                                                                                                              T: do 28. 4. 2017 

 

Hlasování: pro - Luboš Železný,  Bc. Petra Kubátová Krchová, Ing. Jan Mančal, CSc., Radek 

Baše, Mgr. Irena Pánková, Ing. Martin Mistr, Ph.D., Mgr. Jaroslav Flegl 

                   zdržely se – Ing. Věra Chobotová, Iva Boušková 

 

Usnesení č. 03/23/17 bylo schváleno. 

 

3. Rozpočtové opatření č. 2/2017 

Předsedkyně Finančního výboru Bc. Petra Kubátová Krchová informovala nejprve o Rozpočtovém 

opatření č. 1/2017, kterým došlo k úpravě příjmů o 40 800,00 Kč, což je v kompetenci starosty 

obce. Dále informovala o Rozpočotvém opatření č. 2/2017 včetně úprav daných při jednání. 

 

Rozpočtové  opatření č. 1/2017 - Příjmy:   40 800,- Kč          

Návrh rozpočtového  opatření č. 2/2017  

Příjmy:  

Par.        polož.  

              1122                    37 130,- Kč daňové přiznání PO za obec  

Příjmy celkem:    …… ..  37 130,- Kč  

 

Výdaje:  

6399                                 37 130,- Kč   daňové přiznání PO za obec    

3314                                 67 000,- Kč   knihovna - elektrická energie 47 000,-, PC 20 000,- 

3745                               496 000,- Kč   175 000,- na nového zaměstnance, 321 000,- traktůrek 

2333                                 80 000,- Kč   revitalizace rybníka na Baštách 

3419                                 80 000,- Kč   mimořádná dotace Sokol 

Výdaje celkem: ……… 760 130,- Kč  

 

Na úhradu výdajů budou použity prostředky z minulých let (přebytky z hospodaření). 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 



Stránka 4 z 7 

 

Návrh usnesení č. 04/23/17: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  s c h v a l u j e  Rozpočtové opatření č. 2/2017 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 2017 

                                         T: do účetní závěrky za březen 2017 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 04/23/17 bylo schváleno. 

 

4. Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební práce objekt č. p. 36 a Kulturní dům ve 

Starém Kolíně“ 

Starosta obce Luboš Železný informoval, že veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební práce 

objekt č. p. 36 a Kulturní dům ve Starém Kolíně“ je zadávána v souladu s ustanovením § 27 a § 31 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), mimo 

působnost zákona. Předmětem této zakázky jsou stavební práce v obci Starý Kolín týkající se 

objektu č. p. 36 (oprava fasády, výměna oken, zateplení štítu, klempířské konstrukce) a Kulturního 

domu – stavební úprava hygienického zázemí. Předpokládaná hodnota objektu č. p. 36 činí 

1 364 750 Kč a Kulturní dům 1 125 710 Kč bez DPH, celkem za oba objekty 3 013 456 Kč s DPH. 

Paní Iva Boušková se dotazovala, proč jsou ceny u Kulturního domu téměř stejné jako u domu č. 

p. 36. Vysvětlil starosta obce Luboš Železný, z čeho se ceny skládají. Jiné připomínky z řad 

občanů a zastupitelů nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 05/23/17: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1. schvaluje  

a) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Stavební práce objekt č. p. 36 a Kulturní dům ve Starém Kolíně“  

b) výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stavební práce 

objekt č. p. 36 a Kulturní dům ve Starém Kolíně“ dle přílohy č. 1 k Tisku č. č. 05/23/17 

c) výběr dodavatelů k oslovení výzvou k podání nabídky dle přílohy č. 2 k Tisku č. 05/23/17 

d) jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v tomto složení: 

členové komise:  1. Luboš Železný 

   2. Jakub Viktora 

   3. Martin Němec 

 

náhradník člena komise č. 1: Ing. Věra Chobotová 

náhradník člena komise č. 2: Ing. Jan Mančal, CSc. 

náhradník člena komise č. 3: Bc. Petra Kubátová Krchová 

2. ukládá starostovi obce jmenovat členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek a 

hodnocení nabídek  

                                                                                                                              T:  20. 4. 2017 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
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Usnesení č. 05/23/17 bylo schváleno. 

 

5. Prodej pozemku parc. č. st. 415 v katastrálním území Starý Kolín Mgr. Romanu Krchovi 

Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že o odkoupení pozemku parc. č. st. 415 – 

zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 25 m2 požádal Mgr. Roman Krch, který je vlastníkem 

stavby s evidenčním číslem 16, která se nachází na tomto pozemku. Záměr prodat tento pozemek 

Mgr. Krchovi byl zveřejněn v souladu se zákonem na úřední desce (i elektronické) a ve stanovené 

lhůtě do 9. 3. 2017 do 10:00 hod. nebyla podána žádná jiná nabídka a ani nebylo podáno žádné 

vyjádření k záměru. Zastupitelstvu obce Starý Kolín je předkládán návrh na prodej za cenu dle 

znaleckého posudku, tj. 8 160,00 Kč. 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 06/23/17: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  s c h v a l u j e  prodej pozemku parc. č. st. 415 o výměře  25 m2 Mgr. Romanu Krchovi za cenu 

dle Znaleckého posudku č. 9959/09/2017 

2 .  u k l á d á  starostovi obce podepsat kupní smlouvu  

                                                                 T: do 28. 4. 2017 

 

Hlasování: pro - Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Iva Boušková, Ing. Jan Mančal, CSc., 

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

                    zdržela se – Bc. Petra Kubátová Krchová 

 

Usnesení č. 06/23/17 bylo schváleno. 

 

6. Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek   

Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že Zastupitelstvo Středočeského kraje 

schválilo 7. 3. 2017 „Program 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu kultury a obnovy památek“. V rámci tohoto Fondu je možné žádat mj. o 

vybavení obecní knihovny mobiliářem, výpočetní nebo audiovizuální technikou. Maximální 

možná dotace je 50 000 Kč (max. 80 % z celkových uznatelných nákladů). Minimální spoluúčast 

je 20 % z celkových uznatelných nákladů. Žádost o dotaci je možné podat v termínu 18. 4. 2017 – 

24. 4. 2017. Předmětem žádosti o dotaci na dovybavení Obecní knihovny Starý Kolín je pořízení 

11 knihovních regálů: 7 knihovních regálů jednostranných a 4 knihovních regálů oboustranných, 

pojízdných. Předpokládané náklady činí 62 500 Kč včetně DPH, z toho dotace by měla činit 

50 000 Kč (80 %) a 12 500 Kč (20 %) by bylo uhrazeno z rozpočtu obce jako spolufinancování. 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 07/23/17: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  s c h v a l u j e  podání žádosti o dotaci na projekt „Dovybavení Obecní knihovny Starý Kolín 

knihovními regály“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
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Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování projektu v minimální 

výši 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu 

2 .  u k l á d á  místostarostce obce podat žádost o dotaci  

                                                                             T: do 24. 4. 2017 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 07/23/17 bylo schváleno. 

 

7. Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že Zastupitelstvo Středočeského kraje 

schválilo 7. 3. 2017 „Program 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS“. V rámci tohoto Fondu je 

možné žádat mj. o vybavení izolovanými přetlakovými dýchacími přístroji. Maximální možná 

dotace je 200 000 Kč (max. 95 % z celkových uznatelných nákladů). Minimální spoluúčast je 5 % 

z celkových uznatelných nákladů. Žádost o dotaci je možné podat v termínu 18. 4. 2017 – 24. 4. 

2017. Předmětem žádosti o dotaci na dovybavení JSDH Starý Kolín dýchacími přístroji je pořízení 

4 izolovaných přetlakových dýchacích přístrojů s karbonovou kompozitní lahví. Předpokládané 

náklady činí 183 200 Kč včetně DPH, z toho dotace by měla činit 174 040 Kč (95 %) a 9 160 Kč 

(5 %) by bylo uhrazeno z rozpočtu obce jako spolufinancování. 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 08/23/17: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  s c h v a l u j e  podání žádosti o dotaci na projekt „Dovybavení JSDH Starý Kolín dýchacími 

přístroji“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování 

projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu 

2 .  u k l á d á  místostarostce obce podat žádost o dotaci  

                                                                         T: do 24. 4. 2017 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 08/23/17 bylo schváleno. 

  

8. Diskuse 

Paní Jaklová se dotazovala, zda bude po dobu opravy stávajícího mostu vybudován náhradní most. 

Odpověděl starosta obce Luboš Želený, že žádný náhradní most nebude. Pan Bourek by chtěl, aby 

byla snížena nosnost nového mostu, aby nebyl přetěžován a aby byl zákaz vjezdu do obce pro 

vozidla s vyšší hmotností, např. kamiony s pískem. Dále upozornil, že v Kolínské ulici se 

nedodržuje rychlost. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že nový most bude bez omezení, ale 

dopravní značka k hmotnosti by měla zůstat. V Kolínské ulici plánuje vlastník komunikace položit 

nový asfaltový povrch, i když kostky jsou pěkné a vydrží věčnost. Místostarostka obce Ing. Věra 
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Chobotová informovala, že problém v ulici Kolínské se řeší s Krajskou správou a údržbou silnic. 

Proběhlo zde i měření hluku a asfaltový povrch by mohl být v roce 2018.  

Dále pan Bourek upozornil, že v ulici Dukelských hrdinů je hrbolatý povrch a není tam značka 

nerovný povrch, proto má obavy o svůj dům, který praská. Obec by měla udělat zvýšené pásy 

nebo ostrůvky, které by snížily rychlost. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že řešením by 

byl nový povrch silnice, ale na něj obec nemá finanční prostředky. Projedná s firmou, která dělala 

značení na silnici, jak by bylo možné provoz zpomalit.  Pan Bourek doplnil, že pozoroval vozidla, 

která jela přes nadjezd, že nedávala přednost zprava a jela i v protisměru. Bylo by potřeba vyznačit 

plnou čáru na silnici. Starosta obce informoval, že se vyrábějí zpomalovací pruhy a také kde 

budou umístěny. Mgr. Flegl doplnil, že pomůže jen měření rychlosti od Policie a pokuty. Myslí si, 

že žádné bílé čáry a plastové sloupky nepomůžou. Připomenul, že nově nakreslené bílé čáry na 

silnici nejsou dobře, protože ji to označuje jako vedlejší komunikaci. Starosta obce Luboš Železný 

Mgr. Fleglovi sdělil, že mu pošle dokumenty o značení silnic a doplnil, že obec dala požadavek na 

Policii, aby jezdila do naší obce měřit rychlost. 

 

9. Zpráva návrhové komise       

 Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise. 

            

10. Závěr  

Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 19 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 13. 4. 2017. 

 

Zapisovatelka: Hana Černá ……………………… 

 

Ověřovatelé: Iva Boušková …………………………… 

 

                         Radek Baše ...…………………………. 

 

 

 

 

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

                                                                                                              Luboš Železný 

                                                                                                      starosta obce Starý Kolín 

  

 Přílohy: 

- Prezenční listina 

- Usnesení 


