Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Datum zasedání: 1. 11. 2018
Přítomni dle prezenční listiny: Iva Boušková, Pavel Horák, Ing. Věra Chobotová, Bc. Petra
Kubátová Krchová, Ing. Jan Mančal, CSc., Ing, Martin Mistr, Ph.D., Martin Němec, Mgr. Irena
Pánková, Mgr. Marie Smutná, Jakub Viktora, Luboš Železný
Zasedání bylo zahájeno v 18:30 hodin.
1. Zahájení zasedání Zastupitelstva obce
Zasedání bylo zahájeno v 18:30 dosavadním starostou obce Lubošem Železným. Dosavadní
starosta obce Luboš Železný konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s §
91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta
uplynula dne 19. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Starý Kolín zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní, a to od 24. 10. 2018 do 1. 11. 2018. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Dále z prezenční listiny přítomných členů Zastupitelstva obce Starý Kolín (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 11 členů Zastupitelstva obce Starý Kolín (z celkového počtu všech 11
členů), takže Zastupitelstvo obce Starý Kolín je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Informoval, že zápis z minulého veřejného zasedání č. 36 byl ověřovateli podepsán a je
k nahlédnutí u zapisovatelky.
V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích dosavadní starosta obce Luboš Železný vyzval přítomné
členy Zastupitelstva obce Starý Kolín ke složení slibu. Před složením slibu upozornil přítomné
členy, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném
znění). Složení slibu proběhlo tak, že dosavadní starosta obce Luboš Železný přečetl slib
stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Starý Kolín a jejích občanů a
řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy Zastupitelstva
obce Starý Kolín ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu
(příloha č. 2). Žádný člen Zastupitelstva obce Starý Kolín neodmítl složit slib, ani nesložil slib s
výhradou.
Dále následovaly procedurální záležitosti – volba ověřovatelů, schválení zapisovatelky, volba
návrhové komise. Dosavadní starosta obce Luboš Železný navrhl ověřovateli zápisu Ivu
Bouškovou a Martina Němce, zapisovatelku paní Darinu Viktorovou a návrhovou komisi ve
složení Ing. Jan Mančal, CSc. – předseda, Pavel Horák a Mgr. Irena Pánková.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Návrh usnesení č. 01/01/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . v o l í ověřovateli zápisu Ivu Bouškovou a 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, Pavel Horák a Mgr.
Irena Pánková
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Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 01/01/18 bylo schváleno.
2. Schválení programu
Dosavadní starosta obce Luboš Železný seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s
pozvánkou předanou členům Zastupitelstva obce Starý Kolín a v souladu s informací zveřejněnou
na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Program ustavujícího zasedání
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva obce Starý Kolín uvolněni
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4. Zřízení výborů Zastupitelstva obce Starý Kolín
5. Volba předsedů a členů výborů Zastupitelstva obce Starý Kolín
6. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva obce Starý Kolín a funkcí
vykonávaných občany ve výborech
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na opravu střechy kulturního domu ve Starém Kolíně
8. Rozpočtové opatření č. 5/2018
9. Diskuse
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 02/01/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 02/01/18 bylo schváleno.
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
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Dosavadní starosta obce Luboš Železný navrhl, aby Zastupitelstvo obce Starý Kolín volilo pouze
jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům obce Starý Kolín i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 03/01/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e zvolení jednoho místostarosty pro volební období 2018 – 2022
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 03/01/18 bylo schváleno.
b) určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva obce Starý Kolín uvolněni
Dosavadní starosta obce Luboš Železný navrhl v souladu s usnesením § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích, aby členové Zastupitelstva obce Starý Kolín byli uvolněni pouze pro výkon funkce
starosty obce.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 04/01/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
u r č u j e v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce
bude člen Zastupitelstva obce Starý Kolín uvolněn
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 04/01/18 bylo schváleno.
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
Dosavadní starosta obce Luboš Železný navrhl, veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 05/01/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e veřejný způsob volby starosty a místostarosty
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 05/01/18 bylo schváleno.
d) volba starosty

Stránka 3 z 11

Dosavadní starosta obce Luboš Železný vyzval členy Zastupitelstva obce Starý Kolín k podávání
návrhů na funkci starosty. Ing. Jan Mančal, CSc. navrhl, aby starostou obce byl Luboš Železný.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 06/01/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
v o l í starostou obce pana Luboše Železného
Hlasování: pro - Iva Boušková, Pavel Horák, Ing. Věra Chobotová, Bc. Petra Kubátová Krchová,
Ing. Jan Mančal, CSc,, Ing, Martin Mistr, Ph.D., Martin Němec, Mgr. Irena Pánková, Mgr. Marie
Smutná, Jakub Viktora, zdržel se - Luboš Železný
Usnesení č. 06/01/18 bylo schváleno.
e) volba místostarosty
Starosta obce Luboš Železný vyzval členy Zastupitelstva obce Starý Kolín k podávání návrhů na
funkci místostarosty. Starosta obce Luboš Železný navrhl, aby místostarostkou obce byla Bc. Petra
Kubátová Krchová.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 07/01/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
v o l í místostarostkou obce Bc. Petru Kubátovou Krchovou
Hlasování: pro - Iva Boušková, Pavel Horák, Ing. Věra Chobotová, Ing. Jan Mančal, CSc., Ing.
Martin Mistr, Ph.D., Martin Němec, Mgr. Irena Pánková, Mgr. Marie Smutná, Jakub Viktora,
Luboš Železný, zdržela se – Bc. Petra Kubátová Krchová
Usnesení č. 07/01/18 bylo schváleno.
4. Zřízení výborů Zastupitelstva obce Starý Kolín
Starosta obce Luboš Železný v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích navrhl
Zastupitelstvu obce Starý Kolín zřídit 4 výbory:
• Finanční výbor – povinnost zřídit ho vyplývá z § 117 odst. 2 zákona o obcích
• Kontrolní výbor – povinnost zřídit ho vyplývá z § 117 odst. 2 zákona o obcích
• Výbor pro majetek a životní prostředí
• Výbor pro sociální oblast, kulturu a sport
Počet členů u prvních třech výborů je navrhován 3 (včetně předsedy) a u posledního výboru 5
(včetně předsedy).
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 08/01/18:
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Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . z ř i z u j e dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích Finanční výbor, Kontrolní výbor, Výbor
pro majetek a životní prostředí, Výbor pro sociální oblast, kulturu a sport
2 . s t a n o v u j e počet členů na 3 (včetně předsedy) u Finančního výboru, Kontrolního výboru,
Výboru pro majetek a životní prostředí a počet členů Výboru pro sociální oblast, kulturu a sport na
5 (včetně předsedy)
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 08/01/18 bylo schváleno.
5. Volba předsedů a členů výborů Zastupitelstva obce
a) volba předsedy Finančního výboru
V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích starosta obce Luboš Železný navrhl
Zastupitelstvu obce Starý Kolín do funkce předsedkyně Finančního výboru Ing. Věru Chobotovou.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly,
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 09/01/18
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
v o l í předsedkyní Finančního výboru Ing. Věru Chobotovou
Hlasování: pro - Iva Boušková, Pavel Horák, Bc. Petra Kubátová Krchová, Ing. Jan Mančal,
CSc., Ing, Martin Mistr, Ph.D., Martin Němec, Mgr. Irena Pánková, Mgr. Marie Smutná, Jakub
Viktora. Luboš Železný, zdržela se – Ing. Věra Chobotová
Usnesení č. 09/01/18 bylo schváleno.
b) volba členů Finančního výboru
V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích starosta obce Luboš Železný navrhuje
Zastupitelstvu obce Starý Kolín do funkce členů Finančního výboru Ing. Janu Holečkovou a paní
Gabrielu Slepičkovou.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly,
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 10/01/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
v o l í členy Finančního výboru Ing. Janu Holečkovou a paní Gabrielu Slepičkovou
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 10/01/18 bylo schváleno.
c) volba předsedy Kontrolního výboru
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V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích starosta obce Luboš Železný navrhl
Zastupitelstvu obce Starý Kolín do funkce předsedy Kontrolního výboru Ing. Martina Mistra,
Ph.D.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly,
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 11/01/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
v o l í předsedou Kontrolního výboru Ing. Martina Mistra, Ph.D.
Hlasování: pro - Iva Boušková, Pavel Horák, Ing. Věra Chobotová, Bc. Petra Kubátová Krchová,
Ing. Jan Mančal, CSc., Martin Němec, Mgr. Irena Pánková, Mgr. Marie Smutná, Jakub Viktora.
Luboš Železný, zdržel se – Ing. Martin Mistr, Ph.D.
Usnesení č. 11/01/18 bylo schváleno.
d) volba členů Kontrolního výboru
V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích starosta obce Luboš Železný navrhl
Zastupitelstvu obce Starý Kolín do funkce členů Kontrolního výboru pana Pavla Horáka a pana
Zdeňka Čiháka.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly,
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 12/01/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
v o l í členy Kontrolního výboru pana Pavla Horáka a pana Zdeňka Čiháka
Hlasování: pro - Iva Boušková, Ing. Věra Chobotová, Bc. Petra Kubátová Krchová, Ing. Jan
Mančal, CSc., Ing. Martin Mistr, PhD., Martin Němec, Mgr. Irena Pánková, Mgr. Marie Smutná,
Jakub Viktora. Luboš Železný, zdržel se – Pavel Horák
e) volba předsedy Výboru pro majetek a životní prostředí
V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích starosta obce Luboš Železný navrhl
Zastupitelstvu obce Starý Kolín do funkce předsedy Výboru pro majetek a životní prostředí pana
Jakuba Viktoru.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly,
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 13/01/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
v o l í předsedou Výboru pro majetek a životní prostředí pana Jakuba Viktoru
Hlasování: pro - Iva Boušková, Pavel Horák, Ing. Věra Chobotová, Bc. Petra Kubátová Krchová,
Ing. Jan Mančal, CSc., Ing. Martin Mistr, PhD., Martin Němec, Mgr. Irena Pánková, Mgr. Marie
Smutná, Luboš Železný, zdržel se – Jakub Viktora
f) volba členů Výboru pro majetek a životní prostředí
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V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích starosta obce Luboš Železný navrhl
Zastupitelstvu obce Starý Kolín do funkce členů Výboru pro majetek a životní prostředí Ing.
Ctirada Melenu a pana Romana Folbergera.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly,
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 14/01/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
v o l í členy Výboru pro majetek a životní prostředí Ing. Ctirada Melenu a pana Romana
Folbergera
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 14/01/18 bylo schváleno.
g) volba předsedy Výboru pro sociální oblast, kulturu a sport
V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích starosta obce Luboš Železný navrhl
Zastupitelstvu obce Starý Kolín do funkce předsedkyně Výboru pro sociální oblast, kulturu a sport
Mgr. Marii Smutnou.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly,
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení
Návrh usnesení č. 15/01/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
v o l í předsedkyní Výboru pro sociální oblast, kulturu a sport Mgr. Marii Smutnou
Hlasování: pro - Iva Boušková, Pavel Horák, Ing. Věra Chobotová, Bc. Petra Kubátová Krchová,
Ing. Jan Mančal, CSc., Ing. Martin Mistr, PhD., Martin Němec, Mgr. Irena Pánková, Jakub
Viktora, Luboš Železný, zdržela se – Mgr. Marie Smutná
Usnesení č. 15/01/18 bylo schváleno.
h) volba členů Výboru pro sociální oblast, kulturu a sport
V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích starosta obce Luboš Železný navrhl
Zastupitelstvu obce Starý Kolín do funkce členů Výboru pro sociální oblast, kulturu a sport pana
Martina Němce, Mgr. Irenu Pánkovou, paní Ivu Mrázkovou a pana Pavla Vyšatu.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
v o l í členy Výboru pro sociální oblast, kulturu a sport paní pana Martina Němce, Mgr. Irenu
Pánkovou, paní Ivu Mrázkovou a pana Pavla Vyšatu
Hlasování: pro - Iva Boušková, Pavel Horák, Ing. Věra Chobotová, Bc. Petra Kubátová Krchová,
Ing. Jan Mančal, CSc., Ing. Martin Mistr, PhD., Mgr. Marie Smutná, Jakub Viktora, Luboš
Železný, zdrželi se – Mgr. Irena Pánková, Martin Němec
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Usnesení č. 16/01/18 bylo schváleno.
6. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva obce Starý Kolín a funkcí
vykonávaných občany ve výborech a komisích
Starosta obce Luboš Železný informoval, že návrh je předkládán v souladu s Nařízením vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
minulé období
zastupitel
500
místostarostka
12 879
předseda výboru - zastupitel
1 862
člen výboru - zastupitel
1 596
člen výboru - občan
1 176
Funkce

limity dle legislativy
1 534
27 613
3 068 + 1 534 = 4 602
2 557 + 1 534 = 4091
2 557

Kč
návrh
500
19 332
1 900
1 600
1 100

Mgr. Martin Mistr, PhD. se dotazoval, proč došlo k navýšení platu místostarostky a proč je nyní
neuvolněná, když měla být uvolněná. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že původně to tak
mělo být, ale ze zdravotních důvodů bude po určité období místostarostka neuvolněná. Nyní je
v pracovní neschopnosti a zatím bude k dispozici 4 hodiny denně a do budoucna, po ukončení
pracovní neschopnosti, se počítá s nárůstem úvazku. Zastupitelstvo obce Starý Kolín bude
požádáno o to, aby místostarostka byla uvolněná. Plat odpovídá současnému pracovnímu ½
úvazku. Mgr. Jaroslav Flegl doplnil, že před čtyřmi lety, jako zastupitel nesouhlasil s tím, aby
místostarostka byla neuvolněná, vzhledem k velké administrativní zátěži, kterou obce musí řešit.
Bývalá místostarostka Ing. Věra Chobotová vše zvládla i přes své velké pracovní vytížení ve svém
zaměstnání. Tehdy také navrhoval, aby byli na obci 2 místostarostové. Ing. Věra Chobotová
doplnila, že funkce starosty a místostarosty není o úvazku, pracují každý den v měsíci, po celé
volební období.
Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 17/01/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
stanovuje
a) neuvolněným členům Zastupitelstva obce Starý Kolín za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách:
- člen Zastupitelstva obce bez dalších funkcí 500,00 Kč
- místostarostka 19 332,00 Kč
- předseda výboru – zastupitel 1 900,00 Kč
- člen výboru – zastupitel 1 600,00 Kč
b) poskytování odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ode dne přijetí tohoto
usnesení. 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.
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c) občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva obce, za činnost ve výborech odměnu za měsíc ve
výši 1 100,00 Kč ode dne zvolení do příslušné funkce
Hlasování: pro - Pavel Horák, Bc. Petra Kubátová Krchová, Ing. Jan Mančal, CSc., Ing. Martin
Mistr, PhD., Martin Němec, Mg. Marie Smutná, Jakub Viktora. Luboš Železný, Mgr. Irena
Pánková, zdržela se – Ing. Věra Chobotová, proti – Iva Boušková
Usnesení č. 17/01/18 bylo schváleno.
7. Dodatek ke smlouvě o dílo na opravu střechy kulturního domu ve Starém Kolíně
Starosta obce Luboš Železný informoval, že důvodem prodloužení termínu zhotovení díla je
pozdější vydání stavebního povolení a to až 5. 9. 2018 (předání staveniště proběhlo 17. 9. 2018).
Tímto dodatkem se upravuje doba provádění díla resp. termín dokončení díla, a to do 15. 12. 2018.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 18/01/18
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na opravu střechy kulturního domu ve Starém Kolíně
se společností FAST Střechy s.r.o., IČ: 27537676, kterým se prodlužuje doba dokončení do 15. 12.
2018
2. ukládá starostovi obce podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na opravu střechy kulturního
domu ve Starém Kolíně se společností FAST Střechy s.r.o., IČ: 27537676
T: do 15. 11. 2018
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 18/01/18 bylo schváleno.
5. Rozpočtové opatření č. 5/2018
Místostarostka 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. 5/2018 :
Příjmy:
Pol. Par.
1340
+ 30 000,- Kč poplatek komunální odpad
4111
+ 20 000,- Kč volby do zastupitelstva obce (neinvestiční přijaté transfery)
3612
+ 50 000,- Kč bytové hospodářství - nájem obecní byty
4116
+ 24 333,- Kč neinvestiční dotace HZS ČR
------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem příjmy
124 333,- Kč
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Výdaje:
Par.
2310 Pitná voda
3392 Kulturní dům
3392 Kulturní dům

+ 20 000,- Kč nové vodovodní přípojky
+ 65 000,- Kč projektová dokumentace KD
-512 000,- Kč oprava střechy KD (FA přenesená daňová
povinnost)
6399 Ostatní finanč. operace + 542 000,- Kč (FA, oprava střechy KD + odvod DPH)
3399 Ostatní kultura
+ 40 000,- Kč kalendář a zpravodaj - grafické práce
3723 Sběr a svoz ost. odpadů + 150 000,- Kč odvoz zeminy z bývalého stohu
3745 Veřejná zeleň
+ 50 000,- Kč výsadba zeleně a nákup stromů (lípy)
6115 Volby zastupitelstvo
+ 3 207,02,- Kč pronájem výpočetní techniky ZŠ
6118 Volby prezidenta
- 3 207,02,- Kč odúčtování výdajů volby prezidenta republiky
6171 Činnost místní správy
+ 31 000,- Kč zálohy na el. energii a plyn
2212 Silnice
- 261 667,- Kč použito k vyrovnání RO č.5/2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem výdaje
124 333,- Kč
Ing. Věra Chobotová se dotazovala, proč jsou znovu navyšovány výdaje na kalendář, když už byly
jednou schváleny v prosinci 2017. Peníze byly použity na něco jiného. Odpověděla místostarostka
obce Bc. Petra Kubátová Krchová, že se připravuje druhý letošní zpravodaj, se kterým nebylo
původně počítáno. Zastupitelé toto řešili i v rámci pracovní porady.
Jiné dotazy z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 19/01/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 5/2018 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 říjen 2018
Hlasování: pro - Pavel Horák, Bc. Petra Kubátová Krchová, Ing. Jan Mančal, CSc., Martin
Němec, Mgr. Irena Pánková, Mgr. Marie Smutná, Jakub Viktora. Luboš Železný, proti – Ing.
Věra Chobotová, Iva Boušková, Ing. Martin Mistr, PhD.
Usnesení č. 19/01/18 bylo schváleno.
6. Diskuse
Pan Bourek se dotazoval na výstavbu mostu přes Klejnárku. Odpověděl starosta obce Luboš
Železný, který zrekapituloval postup výstavby a přidal novou informaci, že termín dokončení
stavby byl posunut na 15. 12. 2018. Starosta obce Luboš Železný poděkoval voličům za podporu
při volbách. Informoval o tom, že do konce letošního roku vyjde zpravodaj. Starosta obce Luboš
Železný informoval občany o přechodném zpomalení odvozu bioodpadu a větví a požádal o
trpělivost. Obec má málo kontejnerů a větve už nelze vozit na místo po bývalém stohu. Vše se
musí odvážet na skládku do firmy ZERS a tím je vše zpomaleno.
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10. Zpráva návrhové komise
Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise.
11. Závěr
Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 19:30 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 7. 11. 2018
Zapisovatelka: Darina Viktorová ………………………

Ověřovatelé: Iva Boušková……………………………

Martin Němec ...………………………….

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

Přílohy:
- Prezenční listina
- Listina prokazující složení slibu člena Zastupitelstva obce Starý Kolín
- Usnesení
- Zpráva návrhové komise

Stránka 11 z 11

