Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Datum zasedání: 17. 4. 2018
Přítomni dle prezenční listiny: Luboš Železný, Martin Němec, Iva Boušková, Ing. Jan
Mančal, CSc., Ing. Martin Mistr, Ph.D., Ing. Věra Chobotová, Bc. Petra Kubátová Krchová, Pavel
Vyšata, Mgr. Irena Pánková, Mgr. Jaroslav Flegl
Omluven: Radek Baše
Zasedání bylo zahájeno v 18 hodin.
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno 10 členů Zastupitelstva obce (1 člen byl
omluven). Zastupitelstvo obce Starý Kolín bylo usnášeníschopné.
Zápis z minulého veřejného zasedání č. 31 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 provedl starosta
obce Luboš Železný. Starosta obce nejprve vyzval nové člena Zastupitelstva obce pana Pavla
Vyšatu ke složení slibu člena Zastupitelstva. Před složením slibu ho upozornil, že odmítnutí složit
slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Starosta obce přečetl slib a
vyzval pana Pavla Vyšatu ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném
archu. Pan Vyšata slib složil.
Dále následovaly procedurální záležitosti – volba ověřovatelů, schválení zapisovatelky, volba
návrhové komise. Starosta 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, pan Martin Němec a Mgr. Jaroslav Flegl.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Návrh usnesení č. 01/32/18:
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, pan Martin Němec a
Mgr. Jaroslav Flegl
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 01/32/18 bylo schváleno.
Starosta obce Luboš Železný informoval, že program 32. 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 na doplnění programu o bod „Poskytnutí dotace
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Sboru dobrovolných hasičů Starý Kolín“, který bude zařazen jako bod č. 5 s tím, že se číselná
řada bodů posune až k číslu 8.
Program zasedání - upravený
1. Zahájení
2. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava fasády a klempířských prvků domu č.p.
85 ve Starém Kolíně“
3. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce chodníků ve Starém Kolíně“
4. Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce
5. Poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Starý Kolín
6. Diskuse
7. Zpráva návrhové komise
8. Závěr
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 02/32/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e program 32. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 02/32/18 bylo schváleno.
2. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava fasády a klempířských prvků
domu č.p. 85 ve Starém Kolíně“
Starosta obce Luboš Železný informoval, že předmětem této zakázky je oprava fasády a
klempířských prvků domu č.p. 85 ve Starém Kolíně dle zjednodušené dokumentace (technická
zpráva + výkresová část) a výkazu výměr. Byly podány čtyři nabídky, z nichž jedna byla vyřazena
z důvodu nesplnění profesních a kvalifikačních předpokladů. Komise vyhodnotila nabídku
uchazeče ADEMASTAV s.r.o., Nádražní 162, 281 02 Cerhenice, IČ: 24300721, jako
nejvýhodnější podle hodnotících kritérií. Cena díla je dle nabídky stanovena na 638 836 Kč bez
DPH, tj. 772 992 Kč s DPH.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 03/32/18:
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 „Oprava fasády
a klempířských prvků domu č.p. 85 ve Starém Kolíně“ ze dne 26. 3. 2018 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.

ADEMASTAV s.r.o.

Nádražní 162, 281 02
Cerhenice

24300721

638 836 Kč

60 měsíců

2.

Vanderlaan s.r.o.

V Předpolí 1452/30, 100 00
Praha 10

45537305

725 664 Kč

60 měsíců

3.

WANDEL CZECH s.r.o.

Havlíčkova 408, 581 01
Ledeč nad Sázavou

28977955

751 897 Kč

60 měsíců

b ) smlouvu o dílo na předmět plnění veřejné zakázky „Oprava fasády a klempířských prvků
domu č.p. 85 ve Starém Kolíně“ a její uzavření s uchazečem ADEMASTAV s.r.o., Nádražní 162,
281 02 Cerhenice, IČ: 24300721. 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 „Oprava fasády
a klempířských prvků domu č.p. 85 ve Starém Kolíně“ s vybraným uchazečem dle bodu 1. b)
tohoto usnesení
T: do 30. 4. 2018
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 03/32/18 bylo schváleno.
3. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce chodníků ve Starém
Kolíně“
Starosta obce Luboš Železný informoval, že bylo v termínu podáno 6 nabídek. Všechny doručené
nabídky splnily stanovené podmínky. Na základě hodnocení nabídek byla hodnotící komisí
vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka společnosti CE-DA servis s.r.o., V Zahradách 855,
281 51 Velký Osek, IČ: 06184502 s nabídkovou cenou 1 684 997,87 Kč bez DPH, tj. 2 038 847,42
Kč včetně DPH. Starosta dále informoval, o které chodníky se jedná – ulice Sportovní, za roh ke
kulturnímu domu a ulice U Pomníku Padlých, směrem od bývalého JZD směrem do ulice
Sportovní.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 04/32/18:
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 „Rekonstrukce
chodníků ve Starém Kolíně“ ze dne 5. 4. 2018 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.

CE-DA servis s.r.o.

V Zahradách 855, 281 51
Velký Osek

06184502

1 684 997,87

60 měsíců

2.

Renata Freundová

Zahradní 386, 281 04
Plaňany

71606335

1 705 453

60 měsíců

3.

TES, spol. s r. o.

Vrchovská 1354, 286 01
Čáslav

47539330

1 837 600

60 měsíců

4.

NAUTILA – stavby
s.r.o.

Veltrubská 245, 280 00 Kolín

27209237

1 999 013

60 měsíců

5.

WANDEL CZECH s.r.o.

Havlíčkova 408, 584 01
Ledeč nad Sázavou

28977955

2 079 649

60 měsíců

6.

DŘEVOKROV stavební
společnost

Jabloňová 756, 280 02 Kolín
IV

43090001

2 250 182

60 měsíců

b ) smlouvu o dílo na předmět plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků ve Starém Kolíně“
a její uzavření s uchazečem CE-DA servis s.r.o., V Zahradách 855, 281 61 Velký Osek, IČ:
06184502. 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 „Rekonstrukce
chodníků ve Starém Kolíně“ s vybraným uchazečem dle bodu 1. b) tohoto usnesení
T: do 30. 4. 2018
Hlasování: pro - Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Martin Němec, Iva Boušková, Ing. Jan
Mančal, CSc., Ing. Martin Mistr, Ph.D., Bc. Petra Kubátová Krchová, Pavel
Vyšata, Mgr. Irena Pánková
zdržel se - Mgr. Jaroslav Flegl
Usnesení č. 04/32/18 bylo schváleno.
4. Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce
Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že dne 5. 3. 2018 rezignoval ze
zdravotních důvodů MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA na mandát zastupitele.
MUDr. Spitzer, Ph.D., MBA
byl zároveň předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva
obce. Předsedou tohoto výboru může být pouze člen Zastupitelstva obce (odst. 4 § 117 Zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů), proto je navrhován do této
funkce Ing. Martin Mistr, Ph.D.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
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Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 05/32/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
v o l í předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Starý Kolín Ing. Martina Mistra, Ph.D.
Hlasování: pro - Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Martin Němec, Iva Boušková, Ing. Jan
Mančal, CSc., Bc. Petra Kubátová Krchová, Pavel Vyšata, Mgr. Irena Pánková,
Mgr. Jaroslav Flegl
zdržel se - Ing. Martin Mistr, Ph.D.
Usnesení č. 05/32/18 bylo schváleno.
5. Poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Starý Kolín
Předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva obce Starý Kolín Bc. Petra Kubátová Krchová
informovala, že Zastupitelstvu obce je vyhrazeno mj. rozhodování o poskytování dotací nad
50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních
smluv o jejich poskytnutí. Sbor dobrovolných hasičů Starý Kolín požádal o poskytnutí dotace ve
výši 66 200,00 Kč na nákup 30 kusů dresů pro mladé hasiče včetně kalhot k dresu a jedné sady
ROTT hadic a na pořízení reklamních předmětů, darů a plaket pro hosty, medailí a pěny pro děti,
skákacího hradu, DJ, a na úhradu poplatku OSA a představení pro děti v rámci oslav 140 let od
založení SDH ve Starém Kolíně. Mgr. Jaroslav Flegl upozornil, že ve Smlouvě o poskytnutí
veřejné finanční podpory je chyba ve formulaci v čl. II., odst. 2.1., kde je chybně uvedeno, že
dotace je mj. poskytována za účelem pořízení reklamních předmětů, darů a plaket pro hosty,
medailí a pěny pro děti, skákacího hradu, DJ, na úhradu poplatku OSA a představení pro děti.
Správně má být uvedeno: nákup 30 kusů dresů pro mladé hasiče včetně kalhot k dresu a jedné
sady ROTT hadic, nákup reklamních předmětů, darů a plaket pro hosty, medailí a pěny pro děti, na
úhradu nákladů spojených se skákacím hradem a DJ, na úhradu poplatku OSA a představení pro
děti v rámci oslav 140 let od založení SDH ve Starém Kolíně. Bc. Petra Kubátová Krchová uvedla,
že postupovala podle podané žádosti SDH Starý Kolín, ale že smlouva se samozřejmě upraví. Jiné
dotazy z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 06/32/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1. schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 66 200,00 Kč Sboru dobrovolných hasičů Starý Kolín na:
• nákup 30 kusů dresů pro mladé hasiče včetně kalhot k dresu a jedné sady ROTT hadic
• nákup reklamních předmětů, darů a plaket pro hosty, medailí a pěny pro děti, na úhradu
nákladů spojených se skákacím hradem a DJ, na úhradu poplatku OSA a představení pro
děti v rámci oslav 140 let od založení SDH ve Starém Kolíně
b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Starý Kolín dle přílohy
č. 1 k Tisku č. 06/32/18
2 . u k l á d á starostovi obce uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Sboru
dobrovolných hasičů Starý Kolín dle bodu 1. b) tohoto usnesení
T: do 15. 5. 2018
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Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 06/32/18 bylo schváleno.
6. Diskuse
Pan Bourek se dotazoval na rozsah oprav omítek u domu č.p. 85 ve Starém Kolíně. Vysoutěžená
částka se mu zdá nepřiměřeně vysoká. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že podrobná
specifikace oprav byla stanovena ve výzvě k veřejné zakázce malého rozsahu. Vše je
rozpočtováno projektantem. Cena odpovídá rozsahu prací. Pan Bourek se dále dotazoval na
rekonstrukci chodníků, zda se uvažuje o zesílení zámkové dlažby, která bude zatěžována
zásobovacími vozidly, aby nedošlo k poškození opravených chodníků. Případné škody by měl
hradit majitel obchodu. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že se počítá s výškou do vjezdu 8
cm a na chodníky 6 cm. Dále uvedl, že obec bude dohlížet, aby se na chodníky nevjíždělo
automobily, a majitele obchodu na to upozorní. Pan Bourek se dotazoval na opravy vozovky
v ulici A. Jiráska, kde po rekonstrukci chodníku zůstal cca 30 cm nezačištěný pruh a do vozovky
zatéká a ničí se její povrch. Dále pan Bourek upozornil na špatné stavy povrchu místních
komunikací po výstavbě kanalizace, a to v ulici U Rybníka, kde se vozovka propadá a utrhla se
krajnice. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že v letošním roce obec svépomocí opraví
nejhorší úseky, jedná se i o ulici K Lávce a B. Smetany. Obec zakoupila studený asfalt. Pan
Bourek upozornil, na to, že se brzy začne sekat tráva a na zelených prostranstvích před domy stojí
zaparkovaná auta a překáží a dotazoval se, jak to bude obec řešit. Odpověděl starosta obce Luboš
Železný, že tato situace se řeší každý rok. Oznámení o sekání trávy na obecních pozemcích se
občanům, kteří parkují před svými domy, oznamuje předem. Dále starosta obce Luboš Železný
informoval, že v lokalitě Višnička se v letošním roce vybuduje workoutové hřiště a v ulici
Spojovací a A. Dvořáka se vybuduje nová komunikace. Pan Bourek se informoval, jak to bude
s povolováním nových sítí v těchto ulicích po vybudování nového povrchu komunikace. Myslí si,
že by se tam po dokončení nového povrchu již nemělo nic povolovat, protože tím se komunikace
zničí. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že sítě jsou tam již hotové. Paní Iva Boušková se
dotazovala, zda si obec zjišťuje reference na firmy, které vyhrály výběrová řízení. Odpověděl
starosta, že ano. Pan Martin Němec se dotazoval na to, zda jsou nové informace o pořízení
hasičského vozidla. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že měl schůzku s velitelem hasičů
v Kolíně, kde mimo jiné domlouvali i Den záchranářů a on mu nabídl vozidlo přímo z Kolína,
které by mohlo být předáno naší jednotce letos v létě. Pan Bourek se dotazoval, zda naše jednotka
bude k zásahům vyjíždět dvěma vozidly. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že nové auto
bude náhrada za Avii. Mgr. Jaroslav Flegl informoval, že profesionální hasiči nemají již kam dávat
svá auta a proto se jich zbavují tak, že je předávají jednotkám dobrovolných hasičů. Auto, které by
naše jednotka měla obdržet je hasičský speciál s anglickým motorem. Pan Bourek se dotazoval,
kolik lidí by se vešlo do tohoto vozidla. Odpověděl Mgr. Jaroslav Flegl, že 6.
14. Zpráva návrhové komise
Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise.
15. Závěr
Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 18,45 hodin.
Stránka 6 z 7

Zápis byl vyhotoven dne 19. 4. 2018

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

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

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

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

Přílohy:
- Prezenční listina
- Usnesení
- Slib člena Zastupitelstva obce Starý Kolín pana Pavla Vyšaty
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