Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Datum zasedání: 22. 5. 2018
Přítomni dle prezenční listiny: Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Ing. Jan Mančal, CSc.,
Bc. Petra Kubátová Krchová, Martin Němec, Pavel Vyšata, Mgr. Irena Pánková, Mgr. Jaroslav
Flegl
Omluveni: Iva Boušková, Radek Baše, Ing. Martin Mistr, Ph.D.
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. 32 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 provedl
starosta obce Luboš Železný. Dále následovaly procedurální záležitosti – volba ověřovatelů,
schválení zapisovatelky, volba návrhové komise. Starosta navrhl ověřovateli zápisu paní Mgr.
Irenu Pánkovou a pana Martina Němce, zapisovatelku paní Darinu Viktorovou a návrhovou
komisi ve složení Ing. Jan Mančal, CSc. – předseda, Mgr. Jaroslav Flegl a Bc. Petra Kubátová
Krchová.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Návrh usnesení č. 01/33/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . v o l í ověřovateli zápisu Mgr. Irenu Pánkovou 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. Jan Mančal, CSc. – předseda, Mgr. Jaroslav Flegl a
Bc. Petra Kubátová Krchová
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 01/33/18 bylo schváleno.
Starosta obce Luboš Železný informoval, že program 33. 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 tyto body:
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7/2018 na výměnu vchodových dveří a oken v bytových
domech ve Starém Kolíně
• Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018 - 2022
• Žádost o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
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•

Žádost o dotaci na úpravu hasičské zbrojnice,

které budou zařazeny jako body č. 7 - 10 s tím, že se číselná řada bodů posune až k číslu 13.
Program zasedání – upravený
1. Zahájení
2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se vydává požární řád obce
3. Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvkové organizace za
rok 2017
4. Přijetí dotace na projekt „Dovybavení Obecní knihovny Starý Kolín mobiliářem“
5. Rozpočtové opatření č. 2/2018
6. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce vybraných částí komunikací na Baštách v
obci Starý Kolín“
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7/2018 na výměnu vchodových dveří a oken v bytových
domech ve Starém Kolíně
8. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018 - 2022
9. Žádost o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
10. Žádost o dotaci na úpravu hasičské zbrojnice
11. Diskuse
12. Zpráva návrhové komise
13. Závěr
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 02/33/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e program 33. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 02/33/18 bylo schváleno.
2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se vydává požární řád obce
Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že předmětem této vyhlášky je organizace
a zásady zabezpečení požární ochrany v obci. Stávající vyhláška obsahuje řadu již neaktuálních
informací, proto je předložena zastupitelům ke schválení vyhláška nová, která byla připravena ve
spolupráci s velitelem naší JSDH. Vyhláška vymezuje činnosti osob pověřených zabezpečováním
požární ochrany v obci, podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným
nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci, způsob nepřetržitého zabezpečení požární
ochrany v obci, kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení,
přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti, seznam
ohlašoven požárů, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení, způsob vyhlášení požárního
poplachu v obci, seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany. Počet členů jednotky ke dni
22. 5.2018 činí 15 členů, což je v návrhu vyhlášky zohledněno.
Stránka 2 z 11

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 03/33/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Kolín č. 1/2018, kterou se vydává požární
řád obce
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 03/33/18 bylo schváleno.
3. Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvkové organizace za
rok 2017
Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že schvalování účetní závěrky obcí zřízené
příspěvkové organizace je vyhrazeno radě obce. V obcích, kde starosta obce vykonává pravomoc
rady obce, náleží tato pravomoc zastupitelstvu obce.
V roce 2017 obec vynaložila celkově na školství 2 741 739,50 Kč, tj. o 377 799,10 Kč více než
v roce 2016. Největší část tvořil příspěvek na provoz (1 800 000,00 Kč). Z prostředků zřizovatele
došlo mj. k opravě dvou učeben, opravě rozvodu vody ve školní kuchyni, výměně lina ve školní
jídelně a na WC a opravě podlahy včetně nového lina v budově MŠ na Baštách. Z rezervního
fondu škola čerpala prostředky např. na nákup židlí a stolků pro předškoláky do jídelny, na nákup
interaktivní tabule, dataprojektoru, vizualizéru, plátna, 2 počítačů a jednoho notebooku, regálů na
matrace ve školce.
V hlavní činnosti činily náklady 19 919 392,59 Kč a výnosy 19 842 168,19 Kč. V hospodářské
činnosti náklady činily 389 397,10 Kč a výnosy 469 474,00 Kč. Celkově tak škola v roce 2017
hospodařila s kladným výsledkem hospodaření ve výši 2 852,50 Kč. Vedení školy navrhuje její
převedení do rezervního fondu (po schválení účetní závěrky).
Finanční výbor Zastupitelstva obce provedl přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace za
rok 2017, při němž nezjistil chyby a nedostatky v hospodaření organizace.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 04/33/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvkové
organizace za rok 2017 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 04/33/18 bylo schváleno.
4. Přijetí dotace na projekt „Dovybavení Obecní knihovny Starý Kolín mobiliářem“
Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že Zastupitelstvo obce Starý Kolín v lednu
tohoto roku schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Dovybavení Obecní knihovny Starý
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Kolín mobiliářem“ z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Předmětem žádosti o dotaci na dovybavení
Obecní knihovny Starý Kolín bylo pořízení 8 nových knihovních regálů, 5 novinkových poliček
na oboustranné regály, 14 drátěných stojánků na knihy, 3 stojanů s kliprámem ve formátu A1, 8
nosičů orientačních nápisů, 6 polstrovaných židlí s područkami, 6 polstrovaných židlí bez
područek. Dotace byla obci přiznána v plné výši, tj. 61 000,00 Kč (80 % celkových nákladů).
Celkové náklady činí 76 250,00 Kč včetně DPH a spolufinancování z rozpočtu obce 15 250,00 Kč
(20 % celkových nákladů). Poskytovatel dotace požaduje před podpisem smlouvy doložit usnesení
Zastupitelstva naší obce o přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 05/33/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . s c h v a l u j e přijetí dotace ve výši 61 000,00 Kč na projekt „Dovybavení Obecní knihovny
Starý Kolín mobiliářem“ z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
2 . u k l á d á starostovi obce podepsat smlouvu o poskytnutí dotace
T: do 5 dnů po obdržení smlouvy
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 05/33/18 bylo schváleno.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2018
Předsedkyně finančního výboru obce Starý Kolín 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).
Příjmy:
Par.
pol.
1334
+ 5 680,3399
+ 10 000,1381
+ 15 000,6171 Činnost místní správy
Celkem: 31 880,- Kč

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Prodej knihy (publikace o obci )
Daň z hazardních her
+
1 200,- Příjmy z poskytování služeb

Výdaje:
Par.
Pol.
3419 Ostatní tělovýchovná činnost + 31 200,- Podpora činnosti spolků
3632 Pohřebnictví
+ 70 000,- Oprava zdi na hřbitově
6171 Činnost místní správy
+ 4 200,- Penále - daň z nemovitostí
6399 Ostatní finanční správa
+ 151 510,- DPH (oprava fasády domu č. p. 85, přenesená
daňová povinnost na základě dodatku okna a dveře v bytových domech)
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3612 Bytové hospodářství
- 151 510,- (z tohoto § se převede částka na přenesenou
daňovou povinnost)
3113 Základní škola
+ 290 000,- Opatření GDPR, sporáky do školní kuchyně
3314 Knihovna
+ 76 250,- Předfinancování a spolufinancování projektu
na dovybavení knihovny mobiliářem
6402 Finanční vypořádání min. let + 3 201,31,- Vyúčtování (vrácení) dotace ze Středočeského
fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS (vybavení JSDH dýchacími přístroji)
Celkem: 474 851,31 Kč
Rozdíl bude uhrazen z finančních prostředků z minulého období. Zastupitel Mgr. Jaroslav Flegl se
dotazoval na rozklíčování paragrafu 3113 Základní školy. Odpověděla místostarostka obce Ing.
Věra Chobotová, že 65 000 Kč je na výdaje spojené s GDPR a 225 000,- Kč na pořízení nových
sporáků do školní kuchyně. Jiné dotazy nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 06/33/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 2/2018 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 2018
T: do účetní závěrky za květen 2018
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 06/33/18 bylo schváleno.
6. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce vybraných částí komunikací na Baštách
v obci Starý Kolín“
Starosta obce Luboš Železný informoval, že předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce
vybraných částí komunikací ulic na Baštách v obci Starý Kolín – větev „A“ a větev „C“. Jedná se
o ulice A. Dvořáka a Spojovací. Vymezení rozsahu stavební akce - předmětu zakázky je
specifikováno částmi dokumentace s názvem: „Starý Kolín, místní komunikace Na Baště“
vypracované v 07/2006 projektantem Ing. Miroslavem Ondrákem a to včetně výkazů výměr
v elektronické podobě. Vzhledem k tomu, že větev „B“ byla již zrealizována, není tudíž
předmětem této zakázky, přestože uvedená projektová dokumentace může v její textové či
výkresové části tuto větev obsahovat. Předpokládaná hodnota této zakázky na základě rozpočtu
vypracované projektové dokumentaci je stanovena ve výši 3,6 mil. Kč bez DPH. Zastupitel Mgr.
Jaroslav Flegl se dotazoval na rozsah prací. Odpověděl starosta obce Luboš Železný. Jiné dotazy
nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 07/33/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1. schvaluje
a) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce vybraných částí komunikací na Baštách v obci Starý Kolín“
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b) výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce
vybraných částí komunikací na Baštách v obci Starý Kolín“ dle přílohy č. 1 k Tisku č. 07/33/18
c) výběr dodavatelů k oslovení výzvou k podání nabídky dle přílohy č. 2 k Tisku č. 07/33/18
d) jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v tomto složení:
člen komise
náhradník člena komise
1. Jakub Viktora
č. 1 Martin Němec
2. Ing. Jan Mančal, CSc.
č. 2 Ing. Josef Bárta
3. Luboš Železný
č. 3 Ing. Věra Chobotová
2. ukládá starostovi obce jmenovat členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek a
hodnocení nabídek
T: do 31. 5. 2018
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 06/33/18 bylo schváleno.
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7/2018 na výměnu vchodových dveří a oken v bytových
domech ve Starém Kolíně
Starosta obce Luboš Železný informoval, že tímto dodatkem se stanovuje rozsah prací, jejichž
potřeba vznikla po zaměření veškerých otvorů a upřesnění realizace na místě. Upravuje se rozsah
díla, který byl specifikovaný ve smlouvě o dílo, položkový rozpočet a celková cena díla. Hlavním
důvodem navýšení ceny díla o celkem bez DPH 10 056,37 Kč, byla dodatečná montáž poštovních
schránek do vchodových dveří v bytovém domě v ulici Baštecká č. p. 162.
Dotazy z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 08/33/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7/2018 na výměnu vchodových dveří a oken v
bytových domech ve Starém Kolíně
2 . u k l á d á starostovi obce uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7/2018 na výměnu
vchodových dveří a oken v bytových domech ve Starém Kolíně
T: do 31. 5. 2018
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 08/33/18 bylo schváleno.
8. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018-2022
Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že podle zákona o obcích počet členů
zastupitelstva obce na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů
přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích. Zastupitelstvo obce při stanovení počtů
zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Pro obec
naší velikosti výše uvedený zákon stanovuje počet členů zastupitelstva v rozmezí 7 až 15.
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Zastupitelstvu obce je navrhováno stanovit stejný počet jako je v současném volebním období, tj.
11 členů zastupitelstva.
Dotazy z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 09/33/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s t a n o v u j e v souladu s ustanovením § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva obce Starý Kolín na volební
období 2018-2022 ve výši 11 členů
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 09/33/18 bylo schváleno.
9. Žádost o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že Ministerstvo vnitra – generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlásilo 30. 4. 2018 mj. výzvu na
pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky pro jednotky sboru dobrovolných
hasičů obcí. Předmětem žádosti by měla být nová cisternová automobilová stříkačka
s šestimístnou kabinou a s nádrží na vodu o objemu do 5 000 litrů. Předpokládaná cena činí 6 – 7
mil. Kč v závislosti na provedení a výbavě. Cena bude upřesněna po specifikaci. Dotace může
činit max. 2,5 mil. Kč. Žádost o dotaci je možné podat v termínu do 30. 6. 2018. V případě
přiznání dotace z výše uvedeného programu můžeme podat žádost do Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZ na částečnou úhradu spolufinancování na pořízení nové
CAS. Výše dotace bude záviset na vyhlášených podmínkách pro rok 2019, které zatím nejsou
známy. V roce 2018 byla max. dotace 1 mil. Kč.
Starosta obce Luboš Železný doplnil, že byly zvažovány dvě varianty – větší nebo menší cisterna.
Vybrána byla menší varianta. Zastupitel Mgr. Jaroslav Flegl se dotazoval, zda si žádost o dotaci
budeme zajišťovat sami. Odpověděla místostarostka obce Ing. Věra Chobotová, že bude objednána
externí firma LK Advisory s.r.o., která by měla žádost zpracovat a podat. Mgr. Flegl doporučil,
aby s touto firmou byla podepsána smlouva, kde budou uvedeny sankce, když nebude včas a řádně
žádost o dotaci podána. Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová uvedla, že s firmou již proběhla
koordinační schůzka, kde byly ujasněny termíny. Zastupitel Mgr. Jaroslav Flegl chce, aby do
smlouvy s touto firmou byl zapracován nejzazší termín podání 15. června 2018, a to proto, kdyby
to firma nestihla, mohli bychom si žádost o dotaci ještě stihnout zpracovat a podat sami. Jiné
dotazy nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 10/33/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
s šestimístnou kabinou a s nádrží na vodu o objemu do 5.000 litrů do dotačního programu Účelové
investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí
2 . u k l á d á místostarostce obce informovat zastupitele o vyčíslené ceně
T: do 30. 6. 2018
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Hlasování: pro – Luboš Železný, Ing. Jan Mančal, CSc., Ing. Věra Chobotová, Bc. Petra
Kubátová Krchová, Pavel Vyšata, Mgr. Irena Pánková, Mgr. Jaroslav Flegl
zdržel se – Martin Němec
Hlasování: návrh byl přijat.
Usnesení č. 10/33/18 bylo schváleno.
10. Žádost o dotaci na úpravu hasičské zbrojnice
Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že MAS Zálabí, z. s. jako nositel strategie
komunitně vedeného místního rozvoje vyhlásila 30. 4. 2018 výzvu „MAS Zálabí – IROP –
Zodolnění stanic pro integrovaný záchranný systém“. Mezi podporované aktivity patří stavební
úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice za účelem zvýšení odolnosti stanice
vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné
události a aby byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd k mimořádné události. Alokace
celkových způsobilých výdajů na výzvu je 1 167 370,00 Kč. Dle pravidel výzvy je dotace
stanovena ve výši 95 % z celkových způsobilých výdajů a spoluúčast 5 %. Dotace je vyplácena
zpětně, proto bude nutné projekt předfinancovat. Žádost o dotaci je možné podat v termínu do
30. 6. 2018. Vzhledem k délce procesu hodnocení žádostí se v případě přidělení dotace
předpokládá realizace v roce 2019. Předmětem žádosti by měly být drobné stavební úpravy
nevyžadující stavební povolení či ohlášení (zejména výměna oken, dveří, vrat, dlažba v kuchyňce)
včetně pořízení vybavení (nepřemístitelného) v zázemí zbrojnice (kuchyňská linka připevněná ke
zdi). Předpokládané náklady jsou odhadovány na cca 600 000,00 Kč. Přesné vyčíslení bude
k dispozici po zpracování položkového rozpočtu drobných stavebních úprav a vybavení.
Dotazy z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 11/33/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na úpravu hasičské zbrojnice do výzvy „MAS Zálabí –
IROP – Zodolnění stanic pro integrovaný záchranný systém“
2 . u k l á d á místostarostce obce informovat zastupitele o vyčíslených nákladech
T: do 30. 6. 2018
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 11/33/18 bylo schváleno.
11. Diskuse
Pan Charvát se dotazoval, jak dlouho vědí Zastupitelé, že bude uzavřený most přes Klejnárku a
proč se neřešila jiná objízdná trasa. Dále se dotazoval, zda se požádalo na Státním fondu hmotných
rezerv o zapůjčení náhradního přemostění. Upozornil, že nebudou díky objížďce splněny
dojezdové časy záchranné služby a hasičů. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že první
informace o plánované uzavírce mostu přišla na Obecní úřad Starý Kolín od firmy řešící dopravní
značení 18. 4. 2018. Dne 9. 5. 2018 přišlo na Obecní úřad Starý Kolín oznámení veřejnou
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vyhláškou opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu od Městského úřadu
Kolín, odboru dopravy - termín osazení přechodného dopravního značení od 14. 5. 2018 do
31. 10. 2018. Dne 15. 5. 2018 přišlo na Obecní úřad Starý Kolín rozhodnutí o uzavírce silnice č.
III/3275 – mostu ev.č. 3275-2 od 17. 5. 2018 do 31. 10. 2018. Dále doplnil, že projektová fáze
trvala 3 roky, v lednu napsal dopis hejtmance Středočeského kraje, kde ji požádal o informaci, kdy
se most bude opravovat a zaslal jí fotografie současného stavu mostu. Dotazy ohledně termínu
plánované opravy mostu adresované na Krajskou správu a údržbu silnic nebyly ani jednou
vyřízeny konkrétně. Pan Charvát se domnívá, že obec měla, jako účastník řízení požádat o zdržení
rozhodnutí o měsíc nebo zablokovat jednání a mezi tím mohla zařídit náhradní přemostění vedle
stávajícího mostu a nemusela být objížďka přes Hlízov a Nové Dvory. Pozemky u mostu jsou ve
vlastnictví obce, daly by se tam semafory a vše by se vyřešilo. Dále řekl, že si uvědomuje, že
částka za zapůjčení náhradního přemostění by byla pro obec vysoká a navrhl, aby se mezi občany
uspořádala sbírka. Mohlo by se vybírat 500 Kč – 1 000 Kč a tím by se obci přispělo na nájemné
náhradního přemostění. Také navrhl pro tyto účely založit občanské sdružení. Odpověděl starosta
obce Luboš Železný, že návrh na zřízení dočasného přemostění po dobu výstavby mostu byl ze
strany obce vznesen na několika schůzkách. Středočeský kraj, vlastník silnice a mostu a investor
akce, toto vždy odmítl. Cena za pronájem náhradního mostu by činila cca 500 000,- Kč za 1 měsíc,
což je pro obec neúnosné, neboť celá akce má trvat 6 měsíců. Informovat se na Státním fondu
hmotných rezerv nikoho nenapadlo. Pan Charvát si myslí, že je to krizová situace, protože
nemohou být dodrženy dojezdové časy složek IZS a díky tomu by mohl být pronájem levnější.
Pan Balaš doplnil, že si myslí, že Středočeský kraj jde vždy tou nejschůdnější cestou. Paní
Charvátová oznámila, že díky velkému provozu na státní silnici a objížďce nestíhají maminky
vyzvedávat děti z mateřské školky. Pan Charvát požadoval, aby se o prodloužení provozu školky
postarala obec jako zřizovatel. Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová odpověděla, že se jedná o
provozní záležitost, která nespadá do kompetencí zřizovatele, ale ředitelky školy. Mgr. Irena
Pánková sdělila, že vše dojedná s ředitelkou Základní školy a Mateřské školy a myslí si, že nebude
problém upravit provozní dobu v mateřské školce. Místostarostka obce informovala, že
Středočeský kraj dostal přiděleno víc peněz na opravy komunikací a proto je teď tolik uzavírek
najednou. Paní Charvátová upozornila, že současně v tomto týdnu probíhá i výluka na ČD a
dotazovala se, proč se nedá jezdit v ulici K Lávce na most u pana Janečka. Odpověděl starosta
obce, že most je v havarijním stavu (ukázal fotky mostu) a po jednání s Dopravním inspektorátem
Policie ČR mu bylo doporučeno tuto cestu uzavřít pro motorová vozidla dopravními značkami a
závorou. Klíče od závory mají pouze zaměstnanci obce, aby mohli zajíždět k ČOV a dvě rodiny
bydlící za mostem, aby nebyly zcela odříznuté od obce. Pan Charvát upozornil, že pan Janeček na
cestu naskládal cihly, i když je to veřejná cesta, pan Janeček ji užívá a neplatí za ni obci nájem.
Obec by měla mít zpracované pasporty místních komunikací. Na cestě k bývalému JZD je
hromada hnoje. Odpověděl starosta obce, že pozemky k bývalému JZD vlastní několik majitelů a
mezi nimi je i pan Janeček. Pasport místních komunikací byl dokončen zhruba před měsícem.
Cihly budou odstraněny, a panu Janečkovi nařídí, aby odstranil větve, které do cesty zasahují. Pan
Charvát se dotazoval, kdo zjistí, zda by šlo ještě realizovat náhradní přemostění. Starosta obce
Luboš Železný slíbil, že se o to postará sám a informaci, kterou by mohl mít do konce května
2018, zveřejní. Pan Vopelák upozornil, že u Syrovců je zákaz vjezdu a on má v bývalém JZD
nemovitost a nemůže se k ní dostat. Odpověděl starosta. Pan Charvát ml. se znovu dotazoval na
dojezdové časy záchranné služby a hasičů. Myslí si, že kvůli objížďce nemohou být dodrženy.
Odpověděl starosta obce, že rozhodnutí o uzavírce vydal Městský úřad Kolín, který toto poslal na
vědomí i složkám IZS. Předpokládá, že dojezdové časy jsou dodrženy, ale přesto vznese dotaz na
Dopravní inspektorát Policie ČR a informaci poskytne veřejnosti. Zastupitel Mgr. Jaroslav Flegl
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řekl, že dojezdové časy se počítají podle vzdálenosti a ne podle hustoty dopravy. Zastupitel
Ing. Jan Mančal, CSc. informoval, že dnes jel 2x do Kolína a cesta byla bez problémů. Zastupitel
Mgr. Jaroslav Flegl upozornil, že závora není za šera vidět, bylo by dobré na ní dát reflexní prvky
nebo značku. Dále upozornil, že obecní komunikace vede z jedné poloviny na pozemku pana
Janečka a z druhé poloviny na pozemku obce. Nikdy to nebylo pořádně zaměřeno, je to historický
stav. Bývalý ombudsman JUDr. Otakar Motejl vydal Stanovisko 1 – veřejné cesty, místní a
účelové komunikace, kde je tato problematika podrobně popsána. Vzpomněl, že když se
zaměřovaly pozemky na kanalizaci, bylo nutné některé pozemky směňovat a bylo to nabídnuto i
panu Janečkovi, ale ten se o tom nechtěl bavit. Pan Charvát navrhl, aby obec připravila směnnou
smlouvu, kterou pan Janeček bude muset podepsat, protože nezákonně užívá obecní pozemek.
Může se mu sdělit, že mu obec zpětně vyměří nájem. Odpověděl starosta obce, že takových
případů je v obci více. Pan Charvát navrhl, že se pan Janeček úředně vyzve k zaměření
komunikace, pokud nebude chtít spolupracovat, může se tato věc postoupit jiným orgánům.
Zastupitel Ing. Jan Mančal, CSc. odpověděl, že je to řešení do budoucna. Pan Charvát se obává, že
se most nestihne dostavět v termínu, může být špatné podloží apod. a stavba se prodlouží.
Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že jednou za dva týdny je kontrolní den a věří tomu, že se
vše stihne. Je rád, že výstavba nového mostu započala, protože ten stávající je v katastrofálním
stavu. Mgr. Špinková se dotazovala, zda si může nechat zaparkované auto na cestě u ČOV a
upozornila, že tam pan Janeček pouští vodu a má tam natahané hadice. Odpověděl starosta obce
Luboš Železný, že auto si tam může nechat, jsou tam kamery. Pan Charvát navrhl, aby se mezi
občany udělalo zjišťovací řízení, kdo by byl ochoten zaplatit obci příspěvek na zapůjčení
náhradního přemostění. Pan Charvát se dotazoval, co se stane, když bude muset vyjet k zásahu
jednotka hasičů a zůstane stát v zácpě. Mgr. Jaroslav Flegl odpověděl, že se to nahlásí na
dispečink a ještě doplnil, že k parkování vozidel u ČOV by se mohla využít louka před ČOV, ale
je potřeba zkontrolovat, zda tam nejsou velké kameny, aby nedošlo k poškození aut. Starosta obce
to prověří. Zastupitel Martin Němec řekl, že si neumí představit, jak by se zorganizovalo vybírání
příspěvků od občanů, pokud by se podařilo sehnat náhradní přemostění.
12. Zpráva návrhové komise
Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise.
13. Závěr
Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 19,30 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 24. 5. 2018

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

Ověřovatelé: Mgr. Irena Pánková ...………………………….
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Martin Němec ……………………………

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

Přílohy:
- Prezenční listina
- Usnesení
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