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Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

 

Datum zasedání: 13. 6. 2017 

 

Přítomni dle prezenční listiny: Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Ing. Jan Mančal , CSc., Iva 

Boušková, Martin Němec, Mgr. Jaroslav Flegl, MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA (dostavil se 

v 18:10 hod.), Bc. Petra Kubátová Krchová (dostavila se v 18:38 hod.) 

 

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

 

Zasedání bylo zahájeno v 18 hodin. 

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno 8 členů Zastupitelstva obce (3 členové byli 

omluveni).  Zastupitelstvo obce Starý Kolín bylo usnášeníschopné.  

Zápis z minulého veřejného zasedání č. 24 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 Martina 

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

předseda a Ing. Věra Chobotová a Mgr. Jaroslav Flegl – členové. 

Připomínky z řad zastupitelů nebyly. 

 

Návrh usnesení č. 01/25/17:  

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, Ing. Věra Chobotová, 

Mgr. Jaroslav Flegl 

  

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat 6 přítomnými zastupiteli (Luboš Železný, Ing. Věra 

Chobotová, Ing. Jan Mančal , CSc., Iva Boušková, Martin Němec, Mgr. Jaroslav Flegl). 

 

Usnesení č. 01/25/17 bylo schváleno. 

 

Starosta obce Luboš Železný informoval, že program 25. 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 
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2. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka traktoru na údržbu veřejné 

zeleně“ 

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

146 ve Starém Kolíně“ 

4. Rozpočtové opatření č. 4/2017 

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

rok 2016 

6. Účetní závěrka obce Starý Kolín za rok 2016 

7. Závěrečný účet obce Starý Kolín za rok 2016 

8. Změna termínu v Usnesení č. 07/21/16 ze dne 13. 12. 2016 

9. Diskuse 

10. Zpráva návrhové komise 

11. Závěr  

 

Připomínky z řad zastupitelů nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 02/25/17: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  program 25. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat 6 přítomnými zastupiteli (Luboš Železný, Ing. Věra 

Chobotová, Ing. Jan Mančal , CSc., Iva Boušková, Martin Němec, Mgr. Jaroslav Flegl). 

 

Usnesení č. 02/25/17 bylo schváleno. 

 

2. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka traktoru na údržbu veřejné 

zeleně“ 

Starosta obce Luboš Železný informoval, že předmětem této zakázky je nákup traktoru na údržbu 

veřejné zeleně s výkonem dieselového motoru minimálně 20 HP s pracovním záběrem 122 cm a 

hlavní podmínkou je možnost hydraulického vyklápění do výšky minimálně 180 cm. Dalšími 

důležitými parametry jsou uzávěrka diferenciálu, čelní vývodový hřídel, hydraulické zdvihání žací 

lišty a zadní hydro, signalizace naplnění koše a vybavení pro provoz na pozemních komunikacích. 

Dále informoval o průběhu posouzení a hodnocení doručených nabídek.  

Připomínky z řad zastupitelů nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 03/25/17: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1. schvaluje  

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

posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 

traktoru na údržbu veřejné zeleně“ ze dne 18. 5. 2017 dle Zprávy o otevírání obálek a hodnocení 

nabídek 
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Pořadí 

nabídky na 

základě 

hodnocení 

Název uchazeče Sídlo IČ 

Nabídková 

cena bez 

DPH 

Délka záruky 

 

1. Josef Čábelka, Nářadí 

stroje Kolín 

Pražská 994, 280 02 Kolín 52485253 468.990 Kč 24 měsíců 

b )  kupní smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka traktoru na 

údržbu veřejné zeleně“ a její uzavření s uchazečem Josef Čábelka, Nářadí stroje Kolín, Pražská 

994, 280 02 Kolín, IČ: 52485253 

2 .  u k l á d á  starostovi obce uzavřít kupní smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky rozsahu 

„Dodávka traktoru na údržbu veřejné zeleně“ s vybraným uchazečem dle bodu 1. b) tohoto 

usnesení 

          T: do 20. 6. 2017 

 

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

                              Martin Němec, Mgr. Jaroslav Flegl 

                    zdržel se – MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA 

 

Usnesení č. 03/25/17 bylo schváleno. 

 

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

146 ve Starém Kolíně“ 

Starosta obce Luboš Železný informoval, že předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je 

výměna oken a balkonových dveří v bytovém domě Baštecká 146 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 včetně vnitřních parapetů. Celková předpokládaná 

hodnota veřejné zakázky činila v zadávacím řízení 350.975,00 Kč bez DPH. Dále informoval 

o průběhu posouzení a hodnocení doručených nabídek. 

MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA informoval zastupitele, že podá se senátorkou MUDr. Alenou 

Dernerovou podnět k Ústavnímu soudu, aby byly přehodnoceny zákonem daná kritéria hodnocení 

nabídek pro veřejné zakázky, kdy hlavním kritériem je nejnižší cena. K nabídkovým cenám by 

měly být podávány odborné posudky, které by kvalifikovaly, zda je cena odpovídající. Zastupitelé 

nejsou odborné osoby k tomu, aby posuzovali, jaká je kvalita práce, služeb a výrobků, které firmy 

nabízejí. Požaduje dát do zápisu, že tento návrh spolu se senátorkou MUDr. Alenou Dernerovou 

podá [k podání návrhu změn zákonů k Ústavnímu soudu má oprávnění pouze senátor, respektive 

skupina senátorů za přesně daných podmínek, prezident republiky, ministr spravedlnosti a 

předsedové nejvyšších soudů (obecného Nejvyššího soudu České republiky a správního soudu 

České republiky)]. Zdá se mu nesmyslné hodnotit nabídky jenom podle ceny, aniž by k nim byly 

odborné posudky, které jasně potvrdí, co je kvalitativně nejlepší. Požádal, aby toto bylo 

zaznamenáno, jako námitka při jednání. Požádal přítomné zastupitele, kteří s jeho námitkou 

nesouhlasí, aby zvedli ruku a řekli, že jsou proti. Nikdo ruku nezvedl. Starosta obce Luboš 

Železný požádal, aby se dokončil tento bod schváleného programu a pokud bude zájem, je možné 

se k němu vrátit v diskusi.  Upozornil zastupitele, že vítěz veřejné zakázky je zároveň výrobce 

oken a neměl by s ním být problém. Jiné připomínky z řad zastupitelů nebyly. 
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Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 04/25/17: 

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 146 ve Starém Kolíně“ ze dne 18. 5. 2017 dle Zprávy o otevírání 

obálek a hodnocení nabídek 

Pořadí 

nabídky na 

základě 

hodnocení 

Název uchazeče Sídlo IČ 

Nabídková 

cena bez 

DPH 

Délka záruky 

 

1. RI OKNA a.s. Úkolky 1055, 696 81 Bzenec 60724662 195.176,- Kč 60 měsíců 

2. WINDOW HOLDING 

a.s. 

Hlavní 456, 250 89 Lázně 

Toušeň 

28436024 209.847,- Kč 60 měsíců 

3. K.T.O. REALITY s.r.o. Orlická 254, 503 46 

Třebechovice pod Orebem 

25287664 229.063,- Kč 60 měsíců 

4. STAVONA Kolín s.r.o. Raisova 433, 280 02 Kolín 2649489 259.718,- Kč 60 měsíců 

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

146 ve Starém Kolíně“ a její uzavření s uchazečem RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, 

IČ: 60724662. 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. 

2 .  u k l á d á  starostovi obce uzavřít smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky „Výměna oken 

v bytovém domě Baštecká 146 ve Starém Kolíně“ s vybraným uchazečem dle bodu 1. b) tohoto 

usnesení 

          T: do 20. 6. 2017 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat 7 přítomnými zastupiteli (Luboš Železný, Ing. Věra 

Chobotová, Ing. Jan Mančal , CSc., Iva Boušková, Martin Němec, Mgr. Jaroslav Flegl, 

MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA). 

 

Usnesení č. 04/25/17 bylo schváleno. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 4/2007 

Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová nejprve informovala o Rozpočtovém opatření č. 3/2017 

upravujícím příjmy rozpočtu o 578 384,40 Kč, které provedl v rámci své pravomoci starosta obce 

(pravomoc k úpravě příjmů schválilo Zastupitelstvo obce při schvalování rozpočtu obce na rok 

2017). Dále informovala o Rozpočtovém opatření č. 4/2017 a úpravách, které nebyly předmětem 

zveřejněného návrhu. 
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Příjmy:            

Par.         polož. 

               4122                   +    14 000,- Kč (dotace Ministerstva kultury na pořízení počítače do  

                                                                      knihovny) 

               4122                   +  125 000,- Kč (dotace Ministerstva kultury na vytvoření publikace  

                                                                     k 750. výročí obce) 

               1211                   +  990 000,- Kč (DPH) 

               1111                   +    73 000,- Kč (daň z příjmu FO) 

               1341                   +         500,- Kč (poplatek ze psů) 

2310                                  +    27 300,- Kč (nájem vodárna + fond oprav) 

3399                                  +      1 500,- Kč (prodej upomínkových předmětů) 

6171                                  +      1 000,- Kč (prodej turistických známek) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem příjmy:               1 232 300,- Kč 

 

Výdaje: 

Par.         Polož. 

3113                                 536 684,40,- Kč (průtoková dotace ZŠ)  

3392                                      573 000,- Kč (KD přestavba sociálního zázemí KD, čištění parket, 

                                                                     plyn KD - doplatek a zálohy)č                                                                       

6399                                      490 000,- Kč (odvod DPH z faktury přenesené daň. povinnosti na  

                                                                     výměnu oken a fasády v bytových domech)                                                                                                                              

4371                                        10 000,- Kč (Oblastní charita Kutná Hora)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem:                         1 609 684,40 Kč 

 

MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA se dotazoval na počty dětí, kterým Oblastní charita v Kutné 

Hoře poskytuje služby. Odpověděla místostarostka obce Ing. Věra Chobotová, že se jedná o 3 děti 

z naší obce. Dále se MUDr. Spitzer, Ph.D., MBA dotazoval, na co konkrétně budou finanční 

prostředky použity. Znovu odpověděla místostarostka obce a citovala text ze žádosti Oblastní 

charity v Kutné Hoře, kterou zastupitelé obdrželi k prostudování. Dále informovala, že jí Oblastní 

charita sdělila jména dvou dětí se souhlasem jejich rodičů, u nichž ověřila, že se skutečně jedná o 

občany obce. U třetího dítěte nedali rodiče souhlas se sdělením jména, takže ověření nebylo 

možné. MUDr. Spitzer, Ph.D., MBA upozornil, že děti nemusíme vědět jmenovitě, ale požaduje 

dát do návrhu usnesení text „při respektování zákonem povinné mlčenlivosti“. MUDr. Dušan 

Spitzer, Ph.D., MBA doplnil, že ten, kdo si ověřuje údaje o klientech charity je vázán mlčenlivostí, 

ale zároveň by měl posoudit, zda ten příspěvek je vynaložen účelně a myslí si, že to naši obec 

nezruinuje. Místostarostka obce potvrdila, že obec to nezruinuje, ale zastupitelé by měli mít 

jistotu, že se poskytují finanční prostředky na služby, které opravdu využívají občané obce. Jiné 

připomínky z řad zastupitelů nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 05/25/17: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  s c h v a l u j e  Rozpočtové opatření č. 4/2017 včetně úprav daných při jednání při respektování 

zákonem povinné mlčenlivosti 
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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 červen 2017 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat 7 přítomnými zastupiteli (Luboš Železný, Ing. Věra 

Chobotová, Ing. Jan Mančal , CSc., Iva Boušková, Martin Němec, Mgr. Jaroslav Flegl, 

MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA). 

 

Usnesení č. 05/25/17 bylo schváleno. 

 

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

rok 2016  

Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že 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 obce. Informovala o 

účetní závěrce, o vynaložených prostředcích obcí jako zřizovatelem školy - v roce 2016 zřizovatel 

vynaložil celkově na školství 2 363 940,40 Kč, tj. o 325 516,70 Kč více než v roce 2015. Největší 

část tvořil příspěvek na provoz (1 800 000,00 Kč). Z prostředků zřizovatele došlo mj. k rozšíření 

počítačové učebny (450 377,40 Kč), opravě plotu (77 725,00 Kč) a instalaci osvětlení parkoviště 

(27 838,00 Kč). Škola v roce 2016 hospodařila s kladným výsledkem hospodaření ve výši 

159 670,36 Kč. Návrh vedení školy na jeho rozdělení je 40 000,00 Kč do fondu odměn a 

119 670,36 Kč do rezervního fondu. Dále informovala o provedené kontrole hospodaření 

příspěvkové organizace za rok 2016 Finančním výborem Zastupitelstva obce s výsledkem, že 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření organizace. Ze zprávy z kontroly vyplynuly 

pochybnosti ke spolufinancování altánu z Fondu investic školy. Následně tak bylo zjištěno, že 

škola při tvorbě Fondu investic nepostupovala v souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a při čerpání tohoto Fondu postupovala v rozporu 

se Zřizovací listinou. Fond investic tvořila škola jednak peněžními prostředky ve výši odpisů, aniž 

by měla zřizovatelem odsouhlasený odpisový plán a jeho krytí, a jednak převodem z rezervního 

fondu, jehož výši neměla povolenu zřizovatelem, jak ukládá výše uvedený zákon. K čerpání 

prostředků Fondu investic neměla souhlas zřizovatele. Zjištěné porušení rozpočtové kázně bude 

řešeno v souladu s platnou legislativou.  

MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA se dotazoval na platy učitelů v naší škole a k jakému navýšení 

došlo v roce 2016 a 2017. Domnívá se, že učitelé jsou dlouhodobě špatně placeni. Odpověděla 

místostarostka, že učitelé jsou odměňováni tarifně dle tabulek a existuje možnost přilepšení k platu 

z fondu odměn. Informaci o platech učitelů v naší škole zjistí.  

Dále MUDr. Spitzer, Ph.D., MBA upozornil, že porušení rozpočtové kázně je otázka trestního 

řízení a navrhl formulaci do návrhu usnesení: „schvaluje i přes určité formální účetní pochybení“. 

Výslovně je proti tomu, aby v usnesení bylo uvedeno porušení rozpočtové kázně. Místostarostka 

obce Ing. Věra Chobotová uvedla, že účtováno je správně, postup dle Zákona č. 250/2000 Sb., 

v platném znění, nebyl dodržen a přímo v zákoně je označen jako porušení rozpočtové kázně, 

jehož důsledkem je odvod ve výši porušení rozpočtové kázně nikoliv trestní řízení. MUDr. Spitzer, 

Ph.D., MBA znovu navrhl jinou formulaci do návrhu usnesení, kde nebude pojem porušení 

rozpočtové kázně. Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl upravený návrh usnesení (protinávrh). 

 



Stránka 7 z 10 

 

Návrh usnesení č. 06/25/17: 

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 2016 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016 s tím, že došlo k formálnímu 

pochybení při účtování při tvorbě a čerpání Fondu investic  

 

Hlasování: pro – Mgr. Jaroslav Flegl, Ing. Jan Mančal, CSc., MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA   

                    zdrželi se – Iva Boušková, Luboš Železný, Martin Němec, Bc. Petra Kubátová    

                                        Krchová 

                    proti – Ing. Věra Chobotová 

 

Protinávrh nebyl schválen. 

 

Předseda návrhové komise proto přednesl původní návrh usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 06/25/17: 

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 2016 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016 s tím, že zjištěné porušení 

rozpočtové kázně při tvorbě a čerpání Fondu investic bude dále řešeno v souladu s platnou 

legislativou 

Hlasování: pro – Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová 

                    zdržel se – Iva Boušková, Mgr. Jaroslav Flegl, Martin Němec, Bc. Petra Kubátová 

                                       Krchová, Ing. Jan Mančal, CSc. 

                    proti - MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA 

 

Původní návrh nebyl schválen. 

 

K bodu „Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvková 

organizace za rok 2016“ nebylo přijato usnesení.  

 

6. Účetní závěrka obce Starý Kolín za rok 2016 

Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že schvalování účetní závěrky obce je 

vyhrazeno platnou legislativou zastupitelstvu obce. 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 

2016 tvoří přílohy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce, která vysvětluje a 

doplňuje informace obsažené v Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty. Podkladem pro schválení Účetní 

závěrky obce je i Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Starý Kolín za rok 2016, jejímž 

závěrem bylo, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky a Inventarizační zpráva.  

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 
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Návrh usnesení č. 06/25/17: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  Účetní závěrku obce Starý Kolín za rok 2016 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 

2016 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 06/25/17 bylo schváleno. 

 

7. Závěrečný účet obce Starý Kolín 

Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že schvalování závěrečného účtu obce je 

stejně jako schvalování účetní závěrky vyhrazeno platnou legislativou zastupitelstvu obce. 

Závěrečný účet obce Starý Kolín za rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu obce 

Starý Kolín a na internetových stránkách obce. Závěrečný účet je sestaven podle výsledku 

hospodaření za rok 2016 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. Zastupitelstvo obce Starý Kolín pravidelně projednávalo a schvalovalo plnění rozpočtu obce 

a rozpočtové změny, kterých bylo v roce 2016 celkem 12. Součástí závěrečného účtu obce je 

informace o hospodaření s majetkem obce. Byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a 

závazků obce za rok 2016, při které nebyly zjištěny inventarizační rozdíly ani manka. Jednou z 

příloh závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Starý Kolín za rok 

2016, které bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, a při kterém nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky. Součástí závěrečného účtu je i hospodaření příspěvkové organizace, 

proto v návaznosti na to, že nedošlo ke schválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy 

Starý Kolín, příspěvková organizace, by mělo dojít k promítnutí této skutečnosti i do usnesení 

k Závěrečnému účtu obce. Nemělo by být v návrhu usnesení „bez výhrad“ a navrhla upravit návrh 

usnesení tak, že bude uvedeno „s výhradou“ a specifikováno s jakou. 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl upravený návrh usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 07/25/17: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  s o u h l a s í  s celoročním hospodařením obce Starý Kolín za rok 2016, a to s výhradou 

k tvorbě a čerpání Fondu investic Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvková 

organizace 

2 .  s c h v a l u j e  Závěrečný účet hospodaření obce Starý Kolín za rok 2016 včetně Zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Starý Kolín za rok 2016  

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 07/25/17 bylo schváleno. 

 

8. Změna termínu v Usnesení č. 07/21/16 ze dne 13. 12. 2016 

Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že Zastupitelstvo obce Starý Kolín dne 
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13. 12. 2016 schválilo Usnesením č. 07/21/16  zpracování Programu rozvoje obce Starý Kolín a 

uložilo jí zpracovat Program rozvoje obce Starý Kolín v termínu do 30. 6. 2017. Důvodem, proč 

žádá o posun termínu, je skutečnost, že Český statistický úřad zveřejňuje statistické údaje za rok 

2016 až koncem června 2017.  

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 08/25/17: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  změnu termínu v bodu 2. Usnesení č. 07/21/16 ze dne 13. 12. 2016 z 30. 6. 2017 na 

30. 9. 2017 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 08/25/17 bylo schváleno. 

 

9. Diskuse 

Slečna Bendžíková se dotazovala na využití prostředků pro Oblastní charitu Kutná Hora. 

Odpověděla místostarostka obce Ing. Věra Chobotová, že vše bude podrobně specifikováno ve 

smlouvě o poskytnutí dotace tak, aby byla možnost následné kontroly využití prostředků. 

MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA informoval zastupitele, že je nutné udělat plán činností 

Kontrolního výboru. Je povinností Kontrolního výboru, aby prováděl kontrolní činnost. Žádá, aby 

na příštím zasedání Zastupitelstva obce byl dán jasný plán, co má Kontrolní výbor dělat. Žádá, aby 

to nikdo nebral osobně, chce jen plnit svou povinnost. Žádá, aby na příštím zasedání Zastupitelstva 

obce bylo stanoveno, zda se mají zkontrolovat veřejné zakázky, které patří do kompetence 

starosty. Starosta obce se dotázal, zda MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA, chce, aby ho úkoloval. 

MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA upozornil, že ze zákona má Kontrolní výbor široké pravomoci 

a nechtěl by slyšet od ostatních zastupitelů, že Kontrolní výbor nic nedělá. Místostarostka obce 

Ing. Věra Chobotová doplnila, že se jedná o kontrolu zakázek malého rozsahu dle platné směrnice, 

které zadává obec a nejedná se pouze o zakázky v kompetenci starosty, a že považuje za přínos, 

když na případné nedostatky upozorní Kontrolní výbor dříve než nějaká externí kontrola. Bc. Petra 

Kubátová Krchová se dotazovala, jak to bylo s kontrolami doteď a v minulých letech a proč se to 

řeší až teď. MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA informoval, že Kontrolní výbor například 

kontroloval platné směrnice. Zjistil nedostatky, které byly odstraněny.  

Starosta obce Luboš Železný naplánoval termín konání pracovní porady Zastupitelstva obce.  

Na jednání Zastupitelstva obce byli pozváni zástupci Římskokatolické farnosti Kolín – pan farář 

Ján Halama a stavební technik pan Petr Čech, které přivítal a představil zastupitelům starosta obce. 

Pan Petr Čech zmínil dopis, který farnost adresovala zastupitelům obce.  Jedná se o formu nabídky 

na spolupráci při obnově areálu kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně. Informoval o možnosti 

žádat o dotaci na Údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků na Ministerstvu zemědělství. 

Seznámil zastupitele s podanou žádostí na opravu dvou vstupních bran. Výsledek by měl být znám 

letos v létě a realizace v září 2017. Dále informoval, že farnost oslovila 16 obcí, kde má kostely, 

ohledně spoluúčasti na jejich obnově, neboť farnost sama nemůže vše realizovat. MUDr. 

Spitzer, Ph.D., MBA ocenil, že církev vždy dbala o kulturní a estetické vzdělávání národa. 

Zdůraznil, že je potřebné, aby byly nalezeny cesty k řešení. Pokud se tak stane, on sám bude 

hlasovat pro. Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová se dotazovala, zda má farnost zpracovaný 
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pasport technického stavu areálu kostela, ze kterého by bylo zřejmé, v jakém pořadí je nutné 

provádět jeho opravy. Dále se dotazovala na plán financování, jestli je představa, že by se obec 

podílela jenom na spolufinancování, v jaké výši nebo i jinak. Pan Čech odpověděl, že technická 

příprava je hotová i zásluhou obce, která se podílela na zpracování projektové dokumentace 

opravy kostela. Místostarostka obce se dotazovala na výši nákladů na celkovou opravu kostela. 

Pan Čech odpověděl, že rozpočet činí cca 18 mil. Kč. MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA se 

dotazoval, kolik by stála oprava střechy, která je dle jeho názoru nejdůležitější. Pan Petr Čech 

odpověděl, že přesnou částku z hlavy nezná. Místostarostka obce navrhla, aby se zastupitelé v září 

2017 znovu sešli s představiteli farnosti a domluvili se na konkrétním postupu prací. Podle jejího 

názoru je Kostel sv. Ondřeje dominantou obce a mělo by být nejprve investováno do něj než např. 

do opravy hřbitovní zdi, ale vzhledem k nákladům na opravu bude nutné začít po částech. Mgr. 

Jaroslav Flegl se dotazoval, zda jsou známy lhůty pro vyhodnocení zrealizované akce 

poskytovatelem dotace, kdy ji proplatí a jak dlouhé předfinancování se má řešit, zda 30 – 60 dní. 

Odpověděl pan Čech. Místostarostka obce se dále dotazovala na časový horizont vyhlášení další 

výzvy, do níž by žádost o dotaci mohla být předložena. Odpověděl pan Čech. 

 

10. Zpráva návrhové komise  

 Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise. 

            

11. Závěr  

Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 19:15 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 16. 6. 2017. 

  

Zapisovatelka: Hana Černá ……………………… 

 

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

 

                         Martin Němec ...…………………………. 

 

 

 

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

                                                                                                              Luboš Železný 

                                                                                                      starosta obce Starý Kolín 

  

 Přílohy: 

- Prezenční listina 

- Usnesení 


