Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Datum zasedání: 12. 12. 2017
Přítomni dle prezenční listiny: Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Ing. Jan Mančal, CSc.,
Bc. Petra Kubátová Krchová, Martin Němec, Ing. Martin Mistr, Ph.D., Mgr. Irena Pánková
Omluveni: MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA, Iva Boušková, Radek Baše, Mgr. Jaroslav Flegl
Zasedání bylo zahájeno v 18 hodin.
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno 7 členů Zastupitelstva obce (4 členové byli
omluveni). Zastupitelstvo obce Starý Kolín bylo usnášeníschopné.
Zápis z minulého veřejného zasedání č. 28 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 navrhl ověřovateli zápisu Bc. Petru Kubátovou Krchovou a pana Martina Němce,
zapisovatelku paní Darinu Viktorovou a návrhovou komisi ve složení Ing. Martin Mistr, Ph.D. –
předseda, Ing. Jan Mančal, CSc. a Mgr. Irena Pánková.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Návrh usnesení č. 01/29/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . v o l í ověřovateli zápisu Bc. Petru Kubátovou Krchovou a pana Martina Němce
2 . s c h v a l u j e zapisovatelku paní Darinu Viktorovou
3 . v o l í návrhovou komisi ve složení Ing. Martin Mistr, Ph.D. – předseda, Ing. Jan Mančal, CSc.
a Mgr. Irena Pánková
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 01/29/17 bylo schváleno.
Starosta obce Luboš Železný informoval, že program 29. 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 obce navrhl úpravu programu – úpravu názvu bodu č. 5 na
Odkup pozemků parc. č. 585/11 a části pozemku parc. č. 585/1 v k. ú Starý Kolín označenou v
geometrickém plánu samostatným parc. č. 624/31, pozemku parc. č. 585/4 a 1/6 pozemku parc. č.
1695/3 a pozemku parc. č. 585/2 a vypuštění bodu č. 13 Zpráva Kontrolního výboru
z programu z důvodu nepřítomnosti předsedy Kontrolního výboru.
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Program zasedání – upravený
Zahájení
Rozpočtové opatření č. 8/2017
Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Starý Kolín za rok 2017
Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 3/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
5. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Starý Kolín za rok 2017
6. Odkup pozemků parc. č. 585/11 a části pozemku parc. č. 585/1 v k. ú Starý Kolín
označenou v geometrickém plánu samostatným parc. č. 624/31, pozemku parc. č. 585/4 a
1/6 pozemku parc. č. 1695/3 a pozemku parc. č. 585/2
7. Program rozvoje obce Starý Kolín na období 2018-2024
8. Rozpočet obce Starý Kolín na rok 2018
9. Střednědobý výhled rozpočtu obce Starý Kolín na období 2018-2021
10. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a funkcí vykonávaných občany
ve výborech a komisích
11. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý Kolín
12. Stočné pro rok 2018
13. Vodné pro rok 2018
14. Dodatek ke Smlouvě č. 82/02 o odvozu odpadu pro rok 2018
15. Diskuse
16. Zpráva návrhové komise
17. Závěr
1.
2.
3.
4.

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 02/29/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e program 29. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 02/29/17 bylo schváleno.
2. Rozpočtové opatření č. 8/2017
Předsedkyně Finančního výboru 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).
Rozpočtové opatření č. 8/2017
Příjmy:
Par. polož.
1111

UZ
+ 500 000,-

daň z příjmů FO ze závislé činnosti
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+ 20 000,daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
+ 900 000,DPH
+
1 000,- příjmy z úhrad dobývacího prostoru
+
2 000,- správní poplatek
+ 30 000,- daň z hazardních her
5 542,35 vyúčtování voleb
2321
+ 130 000,- kanalizace stočné
3392
+
13 300,- služby KD
3399
+
3 000,- ostatní kultura
3725
+
19 000,- tříděný odpad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
1 612 757,65 Kč
1113
1211
1356
1361
1381
4111 98 071

Výdaje:
Par.
polož UZ
6114
98071
- 5 542,35 vyúčtování voleb
6399
+ 15 000,- ostatní finanční operace - DPH
--------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
9 457,65 Kč

Úpravy při jednání
Příjmy:
Par. pol.
1111
+ 250 000,- Kč daň z příjmu FO ze závislé činnosti
1211
+ 550 000,- Kč převod DPH
1340
+
2 000,- Kč komunální odpad
1361
+
1 000,- Kč správní poplatky
1511
+ 370 000,- Kč daň z nemovitostí
4116
+ 11 957,- Kč neinvest. dotace z rozpočtu HZS ČR ………………………………………………………...SDH na PHM a školení
4222
+ 174 040,- Kč dotace hasiči na dýchací přístroje
3392
+ 13 000,- Kč nájem služby KD
3399
+ 10 000,- Kč prodej upomínkových předmětů
3511
+
2 000,- Kč nájem služby ZS
3612
+ 20 000,- Kč nájem služby byty
3723
+ 10 000,- Kč služby svoz odpadu
4351
+
2 500,- Kč rozvoz obědů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
1 416 497,- Kč

Celkem příjmy včetně úprav při jednání: 3 029 254,65 Kč
Celkem výdaje:

9 457,65 Kč

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 03/29/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 8/2017 včetně úprav daných při jednání
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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 prosinec 2017
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 03/29/17 bylo schváleno.
3. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Starý Kolín za rok 2017
Místostarostka Ing. Věra Chobotová informovala o dílčím přezkoumání hospodaření obce Starý
Kolín za rok 2017, které se uskutečnilo dne 28. 11. 2017. Povinnost obce nechat přezkoumat
hospodaření vyplývá z platné legislativy. Přezkoumání prováděli pracovníci Krajského úřadu
Středočeského kraje. Dílčí přezkoumání skončilo s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 04/29/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
b e r e n a v ě d o m í Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Starý Kolín za rok 2017
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
4. Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 3/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že předmětem této vyhlášky je úprava
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů tak, aby odpovídal platné legislativě. Stávající vyhláška č.
2/2012 bude touto vyhlášku zrušena. Dále informovala o struktuře vyhlášky, výši poplatku na
poplatníka, splatnosti poplatku a o možnostech osvobození od poplatku ve lhůtě 15 dnů od vzniku
skutečnosti zakládající nárok na osvobození od poplatku.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 05/29/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Kolín č. 3/2017 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 05/29/17 bylo schváleno.

Stránka 4 z 11

5. Odkup pozemků parc. č. 585/11 a části pozemku parc. č. 585/1 v k. ú Starý Kolín
označenou v geometrickém plánu samostatným parc. č. 624/31, pozemku parc. č. 585/4 a 1/6
pozemku parc. č.1695/3 a pozemku parc. č. 585/2
Starosta obce Luboš Železný informoval o důvodech odkupu pozemků v lokalitě Antonína
Dvořáka a Spojovací. Odkup bude v případě schválení probíhat dle geometrického plánu č. 458256/2003, na jehož základě byl vypracován znalecký posudek č. 9953/53/2017 Ing. Bohuslavem
Špinkou. Jedná se o odkup pozemku parc. č. 585/11 o výměře 33 m2 a části pozemku parc. č.
585/1 v geometrickém plánu označeném jako parc. č. 624/31 o výměře 434 m2.
Předmětem navrhovaného odkupu je i vypořádání vlastnických vztahů pod komunikacemi ve
vlastnictví obce v lokalitě Na Baštách – pozemek parc. č. 585/4 o výměře 93 m2, podíl o velikosti
1/6 pozemku parc. č. 1695/3 o výměře 35 m2 a 1/6 pozemku parc. č. 585/2 o výměře 355,33 m2.
Celková cena na Základě znaleckého posudku činí 43 172,00 Kč.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 06/29/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1. schvaluje odkup pozemku parc. č. 585/11 o výměře 33 m2 a části pozemku parc. č. 585/1 v k. ú
Starý Kolín označené v geometrickém plánu samostatným parc. č. 624/31 o výměře 434 m2,
pozemku parc. č. 585/4 o výměře 93 m2, podíl o velikosti 1/6 pozemku parc. č. 1695/3 o výměře
5,83 m2 a 1/6 pozemku parc. č. 585/2 o výměře 355,33 m2 za cenu stanovenou na základě
Znaleckého posudku č. 9953/53/2017 ve výši 43 172,00 Kč
2. ukládá starostovi obce předat, případně zaslat k podpisu každému spoluvlastníkovi kupní
smlouvu.
T: do 28. 2. 2018
Hlasování: pro – Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Martin Němec, Ing. Martin Mistr, Ph.D.,
Mgr. Irena Pánková, Ing. Jan Mančal, CSc.
zdržela se – Bc. Petra Kubátová Krchová
Usnesení č. 06/29/17 bylo schváleno.
6. Program rozvoje obce Starý Kolín na období 2018-2024
Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala o struktuře dokumentu, analytické části,
dotazníkovém šetření a návrhové části. V rámci návrhové části představila vizi obce, programové
cíle, opatření a aktivity. Informovala o Zásobníku projektů a provázanosti aktivit Programu
rozvoje obce na rozpočet pro rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2018-2021.
Slečna Bendžíková se dotazovala, kde se vybuduje workoutové hřiště. Odpověděla místostarostka,
že se uvažuje o několika lokalitách – pozemek u vodárny, Višničky. Dále slečna Bendžíková
upozornila, že se jí zdá nový chodník ve Sportovní ulici křivý. Odpověděl starosta obce, že
chodník je založený a vybudovaný dobře, podklad je v pořádku, ale vzniklo to tím, že vjezdy jsou
každý v jiné výšce. Slečna Bendžíková má obavy, aby při vybudování nových chodníku v ulici
Dukelských hrdinů to nedopadlo stejně. Vyjádřila se i k nové klubovně Junáku. Jiné dotazy z řad
občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
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Návrh usnesení č. 07/29/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e Program rozvoje obce Starý Kolín na období 2018-2024
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 07/29/17 bylo schváleno.
7. Rozpočet obce Starý Kolín na rok 2018
Předsedkyně Finančního výboru Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že rozpočet obce na
rok 2018 se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění. Strukturu příjmů a výdajů obce určuje rozpočtová skladba. Při zpracování ročního
rozpočtu vychází obec ze střednědobého výhledu, předpokládaných běžných provozních výdajů
dle skutečnosti minulých let a připravovaných větších investičních a neinvestičních akcí, které
jsou plánovány v Programu rozvoje obce na období 2018-2024.
Návrh rozpočtu obce Starý Kolín na rok 2018 byl sestaven jako schodkový s celkovými příjmy
26 393 000,00 Kč a výdaji ve výši 30 378 000,00 Kč. Schodek ve výši 3 985 000,00 Kč bude
pokryt použitím prostředků z minulých období (přebytků hospodaření). Splátky úvěru za
kanalizaci a ČOV, jejichž roční výše činí 3 000 000,00 Kč, jsou zahrnuty do financování a budou
pokryty rovněž použitím prostředků z minulých období.
Dotazy z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 08/29/17:
1. schvaluje
a) Rozpočet obce Starý Kolín na rok 2018, který je přílohou tohoto Usnesení
Příjmy celkem: 26 393 000,00 Kč
Výdaje celkem: 30 378 000,00 Kč
Saldo příjmů a výdajů: - 3 985 000,00 Kč (schodek)
Financování: 3 985 000,00 Kč
Saldo rozpočtu: 0,00 Kč
b) závazné ukazatele Rozpočtu obce Starý Kolín na rok 2018, kterými budou paragrafy
c) pravomoc starostovi obce k provádění změn rozpočtu pro rok 2018 v případech rozpočtového
zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, pokud změny nezvýší
celkový rozpočet výdajů a kdy zapojení výdaje je nezbytné k zajištění chodu obce v případě
havárie nebo stavu nouze k odvrácení možných škod
d) pravomoc starostovi obce k provádění úprav paragrafu 6399 Ostatní finanční operace
2. ukládá
a) Finančnímu výboru a účetní obce provést rozpis rozpočtu na jednotlivé položky a předat
složkám obce
T: do 31. 1. 2018
b) Finančnímu výboru sledovat plnění příjmové i výdajové části rozpočtu obce a přijímat opatření
při zjištění nedostatků v hospodaření obce
T: průběžně
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Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 08/29/17 bylo schváleno.
8. Střednědobý výhled rozpočtu obce Starý Kolín na období 2018-2021
Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že povinnost sestavovat střednědobý
výhled rozpočtu obce vyplývá z platné legislativy. Střednědobý výhled rozpočtu obce se sestavuje
na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let (např. úvěr,
který obec splácí). Výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména
o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích. Rozpočtový výhled obce Starý
Kolín na období 2018-2021 obsahuje členění příjmů na daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté
dotace. Výdaje se člení na běžné a kapitálové. Součástí výhledu je i financování zahrnující mj.
splátku úvěru na kanalizaci a ČOV ve výši 3 mil. Kč ročně, v roce 2020 by měl být úvěr splacen a
částka splátky by měla být 2 071 796 Kč. Dále informovala o celkové výši příjmů, výdajů,
financování a saldu v jednotlivých letech.
Dotazy z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 9/29/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e Střednědobý výhled rozpočtu obce Starý Kolín na období 2018-2021
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 9/29/17 bylo schváleno.
9. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a funkcí vykonávaných
občany ve výborech a komisích
Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že návrh je předkládán v důsledku změny
legislativy. Stávající Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. se k 1. 1. 2018 zrušuje a aplikuje se nové
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků.
Odměny jsou navrhovány ve stejné výši, jako byly v roce 2017 až na částku pro neuvolněné
zastupitele, kteří nevykonávají činnost ve výborech nebo komisích, kterým je navrhována částka
500 Kč, tj. o 80 Kč vyšší než v roce 2017. Občanům, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, ale
vykonávají činnost v rámci výborů nebo komisí, je navrhována stejná odměna jako odměna v roce
2017.
Dotazy z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 10/29/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s t a n o v u j e od 1. 1. 2018
a) neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce odměny za měsíc v následujících
částkách:
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 člen zastupitelstva bez dalších funkcí 500,00 Kč
 místostarostka 12 879,00 Kč
 předseda výboru – zastupitel 1 862,00 Kč
 člen výboru – zastupitel 1 596,00 Kč
 předseda komise – zastupitel 997,00 Kč
 člen komise – zastupitel 891,00 Kč
V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne
zvolení do příslušné funkce.
b) občanům, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, za činnost ve výborech a komisích odměny za
měsíc v následujících částkách:
 předseda komise – občan 577,00 Kč
 člen komise – občan 471,00 Kč
 člen výboru – občan 1 176,00 Kč
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 10/29/17 bylo schváleno.
10. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý Kolín
Starosta obce Luboš Železný informoval, že dle odst. 1 čl. 4. Smlouvy o předání odpadních vod z
obce Hlízov do ČOV Starý Kolín se cena určuje kalkulací zpravidla na jeden kalendářní rok.
Kalkulace je přílohou Smlouvy, proto musí být uzavřen Dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým dojde ke
změně přílohy. Na základě kalkulace pro rok 2018 činí cena za předání odpadních vod pro obec
Hlízov 24,46 Kč/m3 bez DPH, tj. 28,13 Kč/m3 včetně DPH. Ve srovnání s letošním rokem dojde k
navýšení ceny o 1,53 Kč/m3 bez DPH, tj. o 1,76 Kč/m3 včetně DPH. Kalkulaci pro rok 2018
odsouhlasil provozovatel kanalizace v Hlízově společnost Vodos Kolín, tak by neměly být
problémy jako v loňském roce.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 11/29/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1. schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý
Kolín
2. schvaluje cenu 24,46 Kč/m3 bez DPH za předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý
Kolín pro rok 2018 na základě předložené kalkulace, která je přílohou tohoto Usnesení
3. ukládá starostovi obce
a) informovat obec Hlízov o schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce
Hlízov do ČOV Starý Kolín a o schválení ceny za předání odpadních vod do ČOV Starý Kolín pro
rok 2017
T: do 15. 12. 2017
b) podepsat Dodatek č. 3 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý Kolín
T: do 31. 12. 2017
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Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 11/29/17 bylo schváleno.
11. Stočné pro rok 2018
Starosta obce Luboš Železný informoval, že na základě skutečných nákladů na provoz kanalizace
a ČOV byla vyhotovena kalkulace stočného pro obec Starý Kolín pro rok 2018. Stočné pro rok
2018 vychází dle kalkulace na 47,90 Kč/m3 bez DPH, tj. 55,09 Kč/m3 včetně DPH. Ve srovnání s
letošním rokem se jedná o navýšení o 3,00 Kč bez DPH, tj. o 3,45 Kč včetně DPH.
Ing. Martin Mistr, Ph.D. se dotazoval na položku odpisy v kalkulaci. Odpověděl starosta obce
Luboš Železný, že účetní obce dává podklady pro kalkulaci odborné firmě – VHS Kutná Hora –
která nám kalkulaci zpracovává. V loňském roce 2016 byly neshody mezi firmou Vodos Kolín a
VHS Kutná Hora v metodice. Metodika byla již vyjasněna. Ing. Martin Mistr, Ph.D. sdělil, že
metodika by na odpisy neměla mít vliv, měly by být stejné.
Jiné dotazy z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 12/29/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
schvaluje cenu stočného pro rok 2018 ve výši 55,09 Kč/m3 včetně DPH na základě předložené
kalkulace, která je přílohou tohoto Usnesení
Hlasování: zdržel se – Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Bc. Petra Kubátová Krchová, Martin
Němec, Ing. Martin Mistr, Ph.D., Mgr. Irena Pánková, Ing. Jan Mančal, CSc.
K bodu „Stočné pro rok 2018“ nebylo přijato usnesení.
12. Vodné pro rok 2018
Starosta obce Luboš Železný informoval, že vodné pro rok 2018 vychází dle kalkulace na
24,40 Kč/m3 bez DPH, tj. 28,06 Kč/m3 včetně DPH. Ve srovnání s letošním rokem se jedná o
navýšení 1,60 Kč bez DPH, tj. o 1,84 Kč včetně DPH. Důvodem je výše skutečně fakturovaných
m3, která je ve skutečnosti nižší o cca 6 000 m3, než bylo předpokládané fakturované množství
vody v koncesním řízení, na jehož základě se společnost Vodos stanovila výši vodného a stala se
provozovatelem vodovodu v naší obci. Starosta obce Luboš Železný upozornil, že spotřeba vody
neustále klesá a proto firma Vodos Kolín předložila novou kalkulaci ceny.
Dotazy z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 12/29/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
schvaluje cenu vodného pro rok 2018 ve výši 28,06 Kč/m3 včetně DPH na základě předložené
kalkulace, která je přílohou tohoto Usnesení

Stránka 9 z 11

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 12/29/17 bylo schváleno.
13. Dodatek ke Smlouvě č. 82/02 o odvozu odpadu pro rok 2018
Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že každý rok se ke Smlouvě č. 82/02
o nakládání s odpady v obci Starý Kolín se společností SOP a.s., Přelouč uzavírá dodatek ohledně
ceny plnění, která se může měnit v závislosti na počtu trvale žijících obyvatel k 31. 12. předešlého
roku, počtu rekreačních objektů určených k individuelní rekreaci, počtu označených nádob od
obecních zařízení a podnikajících osob a na základě změny jednotkových cen. Pro rok 2018 se
ceny zvyšují z důvodu nárůstu jednotkových cen. Přítomné seznámila s navrhovanou výší cen za
sběr a svoz směsného komunálního odpadu a jeho odstranění a za svoz nebezpečných odpadů a
pneumatik a jejich odstranění.
Dotazy z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 13/29/17:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . s c h v a l u j e Dodatek č. 1/2018 ke Smlouvě č. 82/02 o odvozu odpadu mezi obcí Starý Kolín
a SOP a.s., IČ: 60913843
2 . u k l á d á starostovi obce podepsat Dodatek č. 1/2018 ke Smlouvě č. 82/02 o odvozu odpadu
T: do 31. 12. 2017
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 13/29/17 bylo schváleno.
14. Diskuse
Slečna Bendžíková se dotazovala, zda budou Skauti a ostatní spolky moci využívat kulturní dům
při jeho rekonstrukci a jak to ovlivní jejich činnost. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že
oprava kulturního domu je naplánovaná po etapách, v roce 2018 se bude opravovat střecha a to by
jejich činnost nemělo ovlivnit. Dále se slečna Bendžíková dotazovala, zda je nutné se na turnaj
stolního tenisu, který se bude konat 26. 12. 2017 registrovat dopředu. Odpověděl starosta obce
Luboš Železný, že stačí registrace v den konání turnaje.
Starosta obce Luboš Železný poděkoval Ing. Mistrovi, Ph.D. za připomínky ke kalkulaci stočného
na rok 2018. Ing. Jan Mančal, CSc. doplnil, že stanovení ceny je potřeba rozklíčovat a vysvětlit.
Starosta obce Luboš Železný doplnil, že si myslí, že cena bude stejná, obec vydává hodně
prostředků na opravy poruch (domovní jímky, apod.) a znovu upozornil, že kalkulaci dělali
odborníci ve firmě VHS Kutná Hora. Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová doplnila, že obec
musí tvořit rezervní fond na opravy, kterých stále přibývá, a na kterém je v současné době cca
4 400 000,00 Kč.
Paní Hrabalová upozornila na zanedbané pole za nemovitostí č. p. 94 v ulici A. Dvořáka.
Odpověděl starosta, že pozemek je ve vlastnictví farnosti a slíbil, že je na stav upozorní a bude
požadovat nápravu. Starosta obce Luboš Železný popřál všem přítomným klidné Vánoční svátky.
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15. Zpráva návrhové komise
Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise.
16. Závěr
Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 19:33 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 14. 12. 2017

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

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

Martin Němec ……………………………

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

Přílohy:
- Prezenční listina
- Usnesení
- Schválené rozpočtové opatření č. 8/2017
- Schválený rozpočet na rok 2018
- Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2021
- Zpráva návrhové komise
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