Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Datum zasedání: 12. 9. 2017
Přítomni dle prezenční listiny: Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Ing. Jan Mančal , CSc., Iva
Boušková, Martin Němec, Bc. Petra Kubátová Krchová, Ing. Martin Mistr, Ph.D., Mgr. Jaroslav
Flegl
Omluveni: Mgr. Irena Pánková, Radek Baše, MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA
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. 26 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 Bc. Petru Kubátovou
Krchovou, zapisovatelku paní Darinu Viktorovou a návrhovou komisi ve složení Ing. Jan Mančal,
CSc. – předseda a Martin Němec a Mgr. Jaroslav Flegl – členové.
Připomínky z řad zastupitelů nebyly.
Návrh usnesení č. 01/27/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . v o l í ověřovateli zápisu paní Ivu Bouškovou a Bc. Petru Kubátovou Krchovou
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, Martin Němec, Mgr.
Jaroslav Flegl
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 01/27/17 bylo schváleno.
Starosta obce Luboš Železný informoval, že program 27. 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. Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 2/2017, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška obce Starý Kolín č. 2/2005 o poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
možností jeho připojení na stavbu vodovodu a Obecně závazná vyhláška č. 2/2008,
kterou se měnila vyhláška č. 2/2005
3. Přijetí dotace na projekt „Dovybavení Obecní knihovny Starý Kolín knihovními regály“
4. Přijetí dotace na projekt „Dovybavení JSDH Starý Kolín dýchacími přístroji“
5. Vícepráce při opravě objektu č. p. 36 a Kulturního domu ve Starém Kolíně
6. Rozpočtové opatření č. 5/2017
7. Zpráva Finančního výboru z veřejnoprávní kontroly Základní školy a Mateřské školy
Starý Kolín, příspěvkové organizace
8. Diskuse
9. Zpráva návrhové komise
10. Závěr
Připomínky z řad zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 02/27/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e program 27. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 02/27/17 bylo schváleno.
2. Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 2/2017, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška obce Starý Kolín č. 2/2005 o poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností
jeho připojení na stavbu vodovodu a Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se měnila
vyhláška č. 2/2005
Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala o předmětu vyhlášky včetně toho, že
poplatek byl stanoven naposledy pro rok 2008. Dále informovala o důvodech návrhu na zrušení
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2008.
Připomínky z řad zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 03/27/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Kolín č. 2/2017, kterou se zrušuje Obecně
závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 2/2005 o poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
možností jeho připojení na stavbu vodovodu a Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se mění
vyhláška č. 2/2005 o poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na
stavbu vodovodu.
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 03/27/17 bylo schváleno.
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3. Přijetí dotace na projekt „Dovybavení Obecní knihovny Starý Kolín knihovními regály“
Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že Zastupitelstvo obce Starý Kolín
schválilo na svém zasedání 11. dubna 2017 podání žádosti o dotaci na projekt Dovybavení Obecní
knihovny Starý Kolín knihovními regály“. Obci byla přiznána dotace v plné výši, tj. 50 000,00 Kč,
přičemž celkové náklady byly vyčísleny ve výši 62 500,00 Kč včetně DPH a spolufinancování
z rozpočtu obce 12 500,00 Kč. Poskytovatel dotace požaduje před podpisem smlouvy doložit
usnesení Zastupitelstva naší obce o přijetí dotace.
Připomínky z řad zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 04/27/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e přijetí dotace ve výši 50 000,00 Kč na projekt „Dovybavení Obecní knihovny Starý
Kolín knihovními regály“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 04/27/17 bylo schváleno.
4. Přijetí dotace na projekt „Dovybavení JSDH Starý Kolín dýchacími přístroji“
Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že Zastupitelstvo obce Starý Kolín na
svém zasedání 11. dubna 2017 schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Dovybavení JSDH
Starý Kolín dýchacími přístroji“. Dotace byla obci přiznána v plné výši, tj. 174 040,00 Kč.
Celkové předpokládané náklady činí 183 200,00 Kč včetně DPH a spolufinancování z rozpočtu
obce 9 160,00 Kč. Poskytovatel dotace požaduje před podpisem smlouvy doložit usnesení
Zastupitelstva naší obce o přijetí dotace.
Připomínky z řad zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 05/27/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e přijetí dotace ve výši 174 040,00 Kč 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.
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 05/27/17 bylo schváleno.
5. Vícepráce při opravě objektu č. p. 36 a Kulturního domu ve Starém Kolíně
Starosta obce Luboš Železný informoval, že z důvodu realizace prací nad rámec původního
rozsahu prací ze smlouvy o dílo a s ohledem na nové skutečnosti, které vyvstaly při realizaci
stavby, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou zcela
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nezbytné pro dokončení předmětu díla, žádá zhotovitel o prodloužení termínu dokončení prací do
25. 9. 2017. Nový termín včetně víceprací musí být řešen dodatkem ke smlouvě o dílo. Mezi
hlavní důvody zpoždění byla výroba okenní výplně na pavlači domu č. p. 36 a ve spodní části
tohoto domu, dodatečné projektové práce v souvislosti s topnou soustavou v Kulturním domě
(KD) a s tím spojené nové vnitřní rozvody topení, plynu a elektřiny.
Pan Martin Němec se dotazoval, kdy se začne dělat omítka na zadní části domu č. p. 36 U
Pomníku Padlých, u kterého je měsíc postavené lešení a nic se tam neděje. Odpověděl starosta
obce, že po dodání okenní výplně. Nyní jsou v KD ze 40 % hotové obklady na WC. Na dotaz Ing.
Martina Mistra, Ph.D. ohledně nerovnosti na fasádě reagoval starosta obce a informoval, že bude
řešit s technickým dozorem, zda je možné ji opravit nebo bude lepší ji nechat být, protože je vidět
pouze při bočním slunci. Dále starosta obce informoval, že obec chtěla na domě zachovat zdobné
prvky, což se povedlo. Paní Iva Boušková se dotazovala, kdy se bude opravovat sousední dům č.
p. 85 U Pomníku Padlých. Odpověděl starosta obce, že v příštím roce, pokud se na tom shodnou
zastupitelé. Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 06/27/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1. schvaluje
a ) vícepráce při opravě objektu č. p. 36 ve výši 73 154,18 Kč včetně DPH (po odečtení
méněprací) a Kulturního domu ve Starém Kolíně ve výši 360 980,51 Kč včetně DPH (po odečtení
méněprací)
b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavební práce objekt č. p. 36 a Kulturní dům ve Starém
Kolíně“ se společností Daniel Vaňkát, DiS., IČ: 88228371, kterým se mění cena díla na
2 780 800,00 Kč včetně DPH a prodlužuje termín dokončení do 25. 9. 2017
2 . u k l á d á starostovi obce podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavební práce objekt
č. p. 36 a Kulturní dům ve Starém Kolíně“ se společností Daniel Vaňkát, DiS., IČ: 88228371
Termín: do 14. 9. 2017
Hlasování: pro – Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Ing. Jan Mančal , CSc., Iva Boušková,
Mgr. Jaroslav Flegl, Bc. Petra Kubátová Krchová, Ing. Martin Mistr, Ph.D.
zdržel se – Martin Němec
Usnesení č. 06/27/17 bylo schváleno.
6. Rozpočtové opatření č. 5/2007
Předsedkyně finančního výboru obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že v souladu s
ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na
závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).
Návrh rozpočtového opatření č. 5/2017
Příjmy:
Par. pol.
1341 Poplatek ze psů ………………………………… 500,- Kč
1356 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru ………… 5 000,- Kč
1381 Daň z hazardních her ………………………… 31 000,- Kč
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4129 Dividendy SOP Přelouč …………………… 201 493,- Kč
3399
Ostatní záležitosti kultury …………………... 10 000,- Kč
3725
Příjmy tříděný odpad ………………………. 120 000,- Kč
4351
Pečovatelská služba (rozvoz obědů )………. ….2 500,- Kč
------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem ………………………………………. 370 493,- Kč
Výdaje:
Par. pol.
3392
3399
3631
3721
3723

Kulturní dům ………………………………… 308 500,- Kč (vícepráce rekonstrukce hyg. zázemí)
Ostatní kultura ……………………………….. 125 000,- Kč (zapojení dotace na publikaci o obci)
Veřejné osvětlení ………………………….…. 150 000,- Kč
Sběr a svoz nebezpečného odpadu ……………..15 000,- Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů …………………..86 000,- Kč (oprava auta, pohonné hmoty, DPP

na svoz odpadu)

6171

Místní správa …………………………………...80 000,- Kč (aktualizace programového vybavení

právní služby, pronájem tiskárny s kopírkou, materiál, služby)

6399

Platby daní a poplatků ………………………. 155 500,- Kč (přenesená daňová povinnost na

vícepráce KD a byty, daňové přiznání)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem …………………………………………… 920 000,- Kč
Úpravy při jednání :
2333
Úpravy drobných vodních toků …………………... 33 800,- Kč (dokumentace a geometrický plán
revitalizace Rybníčku na Baštách, návrh manipulačního řádu a nakládání s vodami)
3113
Základní škola ………………………………… 150 000,- Kč (rezerva na opravy)
Celkem výdaje i s Rybníčkem a školou ……………….. 1 103 800,- Kč
8115 Použití finančních prostředků z min. období ……….733 307,- Kč

Starosta obce Luboš Železný vysvětlil výdaje na revitalizaci Rybníčku na Baštách. Pan Ing. Martin
Mistr, Ph.D. se dotazoval, na co je plánovaná finanční rezerva pro Základní školu. Odpověděla
místostarostka obce Ing. Věra Chobotová, že se jedná o opravy např. nyní je problém se střechou
Chanosu (zatéká na toaletu) a do konce roku mohou vzniknout další nepředvídatelné výdaje na
opravy. Jiné připomínky z řad zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 06/27/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 5/2017 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 srpen 2017
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
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Usnesení č. 06/27/17 bylo schváleno.
7. Zpráva Finančního výboru z veřejnoprávní kontroly Základní školy a Mateřské školy
Starý Kolín, příspěvkové organizace
Předsedkyně finančního výboru obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že Usnesením č.
03/26/17 bylo uloženo Finančnímu výboru Zastupitelstva obce provést do 31. 8. 2017 kontrolu
tvorby a čerpání Fondu investic Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvkové
organizace v roce 2016. Veřejnoprávní kontrola byla provedena dne 25. 8. 2017. Finanční výbor
provedl rovněž kontrolu využívání prostředků poskytovaných škole z rozpočtu obce a kontrolu
nápravného opatření ze strany ředitele školy v návaznosti na Usnesení Zastupitelstva obce č.
04/26/17.
U standardních bodů kontroly (využívání prostředků poskytovaných škole z rozpočtu obce) nebyly
shledány chyby a nedostatky. Při tvorbě Fondu investic škola 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. Odpisový plán pro rok 2016 nebyl
zřizovatelem odsouhlasený. Výše převodu z rezervního fondu rovněž nebyla zřizovatelem
povolena, jak ukládá uvedený zákon. K čerpání prostředků Fondu investic neměla organizace
souhlas zřizovatele.
Nápravným opatřením v návaznosti na Usnesení Zastupitelstva obce č. 04/26/17 bylo vytvoření
nové Směrnice – Tvorba a čerpání fondů (z 21. 9. 2017). Směrnice v den kontroly nebyla ještě
projednána Pedagogickou radou. Směrnice byla aktualizována 1. 9. 2017, aby na rozdíl od
předchozí verze upravila i povinnosti konkrétních pracovníků (kdo zajistí souhlasy zřizovatele).
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl upravený návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 07/27/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e Zprávu Finančního výboru z veřejnoprávní kontroly Základní školy a Mateřské
školy Starý Kolín, příspěvkové organizace.
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 07/27/17 bylo schváleno.
8. Diskuse
Pan Josef Bourek poděkoval vedení obce, jejím spolupracovníkům a děvčatům od Veselů za
uspořádání důstojných oslav k výročí 750. let od první písemné zmínky o obci Starý Kolín. Dále
znovu upozornil na stav v ulici Dukelských hrdinů a nedodržování rychlosti a přednosti zprava
v části obce Bašta. Informoval, že otřesy od těžkých nákladních automobilů ničí jeho dům.
Požaduje, aby rychlost a dodržování dopravních předpisů řešila Policie ČR formou kontrol a
sankcí. Také upozornil na nedodržování rychlosti a špatný povrch vozovky v ulici Kolínské s tím,
že je nutné na nevyhovující stav vlastníka komunikace upozornit a vyvíjet aktivitu. Místostarostka
obce Ing. Věra Chobotová informovala, že obec naposledy v srpnu požádala Krajskou správu a
údržbu silnic (KSÚS) o aktuální informace ohledně stavu přípravy a předpokládaného termínu
realizace změny povrchu komunikace v ulici Kolínské a že to rozhodně není tak, že by se nic
nedělalo a čekalo. Obec zatím od KSÚS neobdržela odpověď. Pan Bourek informoval zastupitele,
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že v obci Velký Osek jsou zabudovány zpomalující pruhy a nikdo si nestěžuje na otřesy. Chce, aby
zpomalovací pruhy byly vybudovány i v ulici Dukelských hrdinů. Mgr. Jaroslav Flegl připomněl,
že jako starosta svolal před lety do ulice Dukelských hrdinů místní šetření a pozval na ně
obyvatele nemovitostí, které sousedí s místní komunikací. Chtěl se s nimi dohodnout na umístění
zpomalovacích pruhů, ale nikdo z obyvatel nechtěl mít zpomalovací pruh před svým domem. Mgr.
Jaroslav Flegl navrhl vedení obce svolat místní šetření a znovu pohovořit s občany, a když s tím
opět nebudou souhlasit, obec tam nic nevybuduje. Starosta obce Luboš Železný informoval, že
sám několikrát osobně kontroloval, zda kamiony před zatáčkou u č. p. 107 brzdí a zpomalují, a
přesvědčil se o tom, že ano. Pan Josef Bourek požaduje snížit rychlost na 20 km. Starosta obce
upozornil, že v obci jsou také komunikace, které nemají žádný povrch. Dále sdělil, že prověří, zda
projektová dokumentace k ulici Dukelských hrdinů, která byla v minulosti zpracována, stále platí a
podle toho se bude dále postupovat. Paní Iva Boušková se dotazovala, kdy se bude dělat dešťová
kanalizace v ulici Kolínská. Starosta obce odpověděl, že se to plánuje před opravou této
komunikace. Zatím není vydáno stavební povolení, protože se čeká na vyjádření KSÚS.
10. Zpráva návrhové komise
Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise.
11. Závěr
Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 19 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 15. 9. 2017.

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

Ověřovatelé: Iva Boušková ……………………………

Bc. Petra Kubátová Krchová ...………………………….

……………………………………..
Luboš Železný
starosta obce Starý Kolín
Přílohy:
- Prezenční listina
- Usnesení
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