Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Datum zasedání: 13. 12. 2018
Přítomni dle prezenční listiny: Luboš Železný, Ing. Jan Mančal, CSc., Ing. Věra Chobotová, Bc.
Petra Kubátová Krchová, Jakub Viktora, Mgr. Marie Smutná, Ing. Martin Mistr, Ph.D., Iva
Boušková (dostavila se v 18:12 hodin), Martin Němec, Mgr. Irena Pánková, Pavel Horák
Zasedání bylo zahájeno v 18 hodin.
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno 11 členů Zastupitelstva obce. Zastupitelstvo
obce Starý Kolín bylo usnášeníschopné.
Zápis z minulého veřejného zasedání č. 1 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 Mgr. Marii
Smutnou a pana Martina Němce, zapisovatelku paní Darinu Viktorovou a návrhovou komisi ve
složení Ing. Martin Mistr, Ph.D. – předseda, Ing. Jan Mančal, CSc., Ing. Věra Chobotová
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Návrh usnesení č. 01/02/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . v o l í ověřovateli zápisu Mgr. Marii Smutnou 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.,
Ing. Věra Chobotová
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 01/02/18 bylo schváleno.
Starosta obce Luboš Železný informoval, že program 2. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
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 Starý Kolín,
dále na internetových stránkách obce Starý Kolín a veřejnost byla rovněž informována
prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu.
Program zasedání
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Rozpočtové opatření č. 06/2018
Dodatek č.1/2019 ke Smlouvě č. 82/02 o nakládání s odpady v obci pro rok 2019
Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Starý Kolín za rok 2018
Stránka 1 z 14

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informace o Darovací smlouvě na speciální požární automobil CAS K 27 Dennis
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý Kolín
Stočné pro rok 2019
Vodné pro rok 2019
Rozpočet obce Starý Kolín na rok 2019
Diskuse
Zpráva návrhové komise
Závěr

Ing. Věra Chobotová navrhla z programu zasedání vypustit bod 9. Rozpočet obce Starý Kolín na
rok 2019, protože dle jejího názoru je návrh rozpočtu na rok 2019 v rozporu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 4, odst. (3), v platném znění a
dotazovala se, proč zastupitelé nebudou schvalovat střednědobý výhled rozpočtu. Finanční výbor
zpracoval k navrhovanému rozpočtu na rok 2019 připomínky a navrhovaný rozpočet nevychází ze
schváleného střednědobého výhledu na roky 2018 -2021. Předchozí Zastupitelstvo obce Starý
Kolín schvalovalo střednědobý výhled na období 2018 – 2021 v prosinci 2017. Odpověděla
místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová, že tuto věc řešilo vedení obce konzultací
s ekonomem se specializací na veřejné rozpočty a veřejnou správu, který potvrdil, že hlavním
úkolem střednědobého výhledu je prokázat, že obec dostojí svým závazkům. Navržené výdaje
rozpočtu na rok 2019 jsou dokonce nižší než ve výhledu. Tak, jak je stávající rozpočtový výhled
schválený, se nemusí aktualizovat. Z výhledu se vychází, ale jeho platnost pomíjí až poté, když se
prokáže, že obec nedostojí svým přijatým závazkům. Střednědobý rozpočtový výhled může být
schválen až na šest let. To obec splňuje a již schválený a platný střednědobý výhled není
překročen. Aktualizace střednědobého výhledu bude provedena až s materiálem za rok 2018 na
počátku roku 2019. K jejímu názoru se připojil i starosta obce Luboš Železný a zastupitel Jakub
Viktora. Ing. Věra Chobotová konstatovala, ať si zastupitelé udělají názor sami.

Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 02/02/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e program 2. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Hlasování: pro – Luboš Železný, Ing. Jan Mančal, CSc., Bc. Petra Kubátová Krchová, Jakub
Viktora, Mgr. Marie Smutná, Ing. Martin Mistr, Ph.D., Martin Němec, Mgr. Irena Pánková, Pavel
Horák, zdržela se – Ing. Věra Chobotová.
Usnesení č. 02/02/18 bylo schváleno.
2. Rozpočtové opatření č. 6/2018
Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala v souladu s ustanovením § 16
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, že dojde
k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích
(např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).
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Návrh rozpočtového opatření č. 6/2018:
Příjmy:
Par.

polož UZ

1111
1113
1211
4111 98 008
4111 98 187
4116 13 101
4122
611
3392
3399
3639
3725
5512

+ 625 000,daň z příjmů FO ze závislé činnosti
+
63 000,daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
+ 1 030 000,DPH
17 352,vyúčtování voleb prezidenta republiky
18 978,14,- vyúčtování voleb zastupitelstva obce
84 725,vyúčtování dotace zaměstnanec z ÚP
3 333,60,- vyúčtování dotace na knihovnu
+
5 000,služby KD
+
3 000,ostatní kultura (prodej kalendářů)
+
100,prodej pozemku
+
28 000,tříděný odpad (plast, papír, elektro, železo)
+
15 000,finanční dar od pana Bareše (GIRA) pro JSDH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem příjmy
1 644 711,26,- Kč
Výdaje:
Par.

polož

3723
5512
6115

UZ

98 187

+
+
-

30 000,odpady ( PH, odvoz odpadu)
15 000,finanční dar JSDH od p. Bareše (GIRA)
2 183,16,- vyúčtování voleb do zastupitelstva obcí

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42 816,84,- Kč

Celkem

ÚPRAVA ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 6/2018 PŘI JEDNÁNÍ
Příjmy:
Par.

pol.
1112
1211
1340
1361
1511

+ 15 000,- Daň z příjmů FO
+ 245 000,- DPH
+
4 000,- Poplatek komunální odpad
+
1 000,- Správní poplatek
+ 340 000,- Daň z nemovitostí
3392
+ 10 200,- Nájem KD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
615 200,- Kč

Celkem příjmy ……………………..1 644 711,26 + 615 200,00 = 2 259 911,26 Kč
Celkem výdaje .……………………. 42 816,84 Kč
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
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Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 03/02/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 6/2018 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 prosinec 2018
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 03/02/18 bylo schváleno.
3. Dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě č. 82/02 o nakládání s odpady v obci pro rok 2019
Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že Smlouvu č. 82/02 o nakládání s
odpady v obci Starý Kolín uzavřela 30. 4. 2002 obec Starý Kolín se společností SOP a.s.,
Pardubická 1630, Přelouč, IČ: 60913843. Každý rok se k této Smlouvě 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 individuální rekreaci, počtu označených nádob od
obecních zařízení a podnikajících osob a na základě změny jednotkových cen.
Pro rok 2019 se ceny zvyšují z důvodu nárůstu jednotkových cen:
− sběr a svoz směsného komunálního odpadu (1 x týdně) 311,50 Kč bez DPH/obyvatel
(v roce 2018 299,50 Kč), 311,50 Kč bez DPH/rekreační objekt určený k individuální
rekreaci (v roce 2018 299,50 Kč)
− odstranění směsného komunálního odpadu - základní cena za uložení 763,00 Kč bez DPH
/tuna (v roce 2018 734,00 Kč), sazba základního poplatku 500 Kč bez DPH/tuna (stejně
jako v roce 2018),
− odstranění bioodpadu - základní cena za uložení 402,00 Kč bez DPH /tuna (v roce 2018
386,25 Kč)
− svoz nádob 110 a 120 litrů od obecních zařízení a osob podnikajících (1 x týdně)
2.590,00 Kč bez DPH/ks/rok (v roce 2018 2.491,00 Kč),
− svoz nádob 240 litrů od obecních zařízení a osob podnikajících (1 x týdně) 4.595,00 Kč
bez DPH/ks/rok (v roce 2018 4.418,00 Kč)
− svoz nádoby 1 100 litrů od obecních zařízení a osob podnikajících - hřbitov (1 x týdně)
17.123,00 Kč bez DPH/ks/rok (v roce 2018 16.464,00 Kč),
− svoz nebezpečných odpadů a pneumatik na telefonické zavolání prostřednictvím vozidla
Mercedes Benz 32,00 Kč/km (v roce 2018 29,00 Kč), manipulace 180,00 Kč bez DPH/15
minut (v roce 2018 172,20 Kč), cena za uložení těchto odpadů:
− obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
10.176,00 Kč/tuna bez DPH (v roce 2018 9.785,00 Kč)
− jiné motorové, převodové a mazací oleje 5 999,00 Kč/tuna bez DPH (v roce 2018 5.768,00
Kč)
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− olej a tuk neuvedený pod číslem 200125 5.999,00 Kč/tuna bez DPH (v roce 2018
5.768,00 Kč)
− barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 13.926,00 Kč/tuna
bez DPH (v roce 2018 13.390,00 Kč)
- pneumatiky 2 731,00 Kč/tuna bez DPH (v roce 2018 2.626,00 Kč)
Jedná se o navýšení o 4%.
Ing. Věra Chobotová se dotazovala na cenu poplatku na rok 2019 pro občany a zda se bude
zvyšovat. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že cena pro rok 2019 zůstane stejná, tj. 500,Kč a od roku 2020 by se zvýšila. Dále doplnil, že obec se připravuje na možnosti nabídnout
občanům, kteří dobře třídí odpady, alternativu k popelnicím, aby se jim případně poplatek snížil.
Ing. Martin Mistr, Ph.D. se dotazoval, zda je hotová kalkulace, o kolik se navýší cena pro obec za
likvidaci odpadů firmou SOP a.s., Přelouč. V rozpočtu na rok 2019 je stejná jako v roce 2018.
Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že až bude kalkulace hotová, zastupitelé ji obdrží a udělá
se rozpočtové opatření. Ing. Věra Chobotová doplnila, že smlouva od firmy SOP a.s., Přelouč
došla až po zpracování návrhu rozpočtu na rok 2019. Dále starosta obce Luboš Železný
informoval, že obec nyní platí i za likvidaci plastů. Dříve je firma na zpracování vykupovala.
Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 04/02/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . s c h v a l u j e Dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě č. 82/02 o nakládání s odpady mezi obcí Starý
Kolín a SOP a.s., IČ: 60913843
2 . u k l á d á starostovi obce podepsat Dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě č. 82/02 o nakládání
s odpady v obci Starý Kolín
T: do 31. 12. 2018
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 04/02/18 bylo schváleno.
4. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Starý Kolín za rok 2018
Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že dílčí přezkoumání hospodaření
obce Starý Kolín za rok 2018 se uskutečnilo dne 26. 11. 2018 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
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 usnesení.
Návrh usnesení č. 05/02/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
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b e r e n a v ě d o m í Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Starý Kolín za rok 2018.
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 05/02/18 bylo schváleno.
5. Informace o darovací smlouvě na speciální požární automobil CAS K 27 Dennis
Starosta obce Luboš Železný informoval, že Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se
sídlem Jana Palacha 1970, Kladno, zastoupený plk. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem HZP
Středočeského kraje, vrchním radou, daroval obci Starý Kolín, zastoupené starostou obce
Lubošem Železným speciální požární automobil CAS K27 Dennis Rapier GB s RZ KOA 2222. Pro tento účel byla podepsána Darovací smlouva, uzavřená ve smyslu § 2055 a následně
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a za kogentních podmínek stanovených v zákoně č.
219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích. Dar je převeden bezúplatně
a je poskytován k užívání pro účely požární ochrany obyvatelstva nebo integrovaného
záchranného systému.
Mgr. Jaroslav Flegl informoval, že v automobilu je vybavení za cca 750 000,- Kč. Bude potřeba
ještě dovybavit drobnostmi. V lednu 2019 by se vozidlo mělo uvést do výjezdu.
Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 06/02/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
b e r e n a v ě d o m í Darovací smlouvu na speciální požární automobil CAS K27 Dennis
Rapier GB s RZ KOA 22-22 uzavřenou mezi Obcí Starý Kolín a Hasičským záchranným sborem
Středočeského kraje dne 23.11.2018.
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 06/02/18 bylo schváleno.
7. Dodatek č. 4 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. 4 ke Smlouvě, kterým dojde ke
změně přílohy.
Na základě kalkulace pro rok 2019 činí cena za předání odpadních vod pro obec Hlízov 26,17
Kč/m3 bez DPH, tj. 30,10 Kč/m3 včetně DPH. Ve srovnání s rokem 2018 dojde k navýšení ceny o
1,71 Kč bez DPH, tj. o 1,97 Kč včetně DPH.
V roce 2018 činila cena za předání odpadních vod 24,46 Kč/m3 bez DPH, tj. 28,13 Kč/m3 včetně
DPH. Ve srovnání s rokem 2017 došlo k navýšení ceny o 0,88 Kč bez DPH, tj. o 1,01 Kč včetně
DPH. Starosta obce Luboš Železný uvedl, že se jedná o cenu za čistění.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
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Návrh usnesení č. 07/02/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1. s c h v a l u j e Dodatek č. 4 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV
Starý Kolín
2. schvaluje cenu 30,10 Kč/m3 včetně DPH za předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV
Starý Kolín pro rok 2019 na základě předložené kalkulace, která je přílohou tohoto Usnesení
3. u k l á d á starostovi obce
a) informovat obec Hlízov o schválení Dodatku č. 4 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 2019
T: do 20. 12. 2018
b) podepsat Dodatek č. 4 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý
Kolín
T: do 31. 12. 2018
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 07/02/18 bylo schváleno.
8. Stočné pro rok 2019
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 2019. Stočné pro rok
2019 vychází dle kalkulace na 51,40 Kč/m3 bez DPH, tj. 59,11 Kč/m3 včetně DPH. Ve srovnání s
letošním rokem se jedná o navýšení o 3,50 Kč bez DPH, tj. o 4,02 Kč včetně DPH.
V roce 2017 činilo stočné 44,90 Kč/m3 bez DPH, tj. 51,64 Kč/m3 včetně DPH.
V roce 2018 činí stočné 47,90 Kč/m3 bez DPH, tj. 55,09 Kč/m3 včetně DPH. Ve srovnání s rokem
2017 se jednalo o navýšení o 3,00 Kč bez DPH, tj. o 3,45 Kč včetně DPH.
Starosta obce Luboš Železný doplnil, že kalkulaci na stočné obci zpracovává firma
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s Kutná Hora. Dále uvedl, že cena je daná
podmínkami dotace a obec ji nemůže ovlivnit.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 08/02/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e cenu stočného pro rok 2019 ve výši 59,11 Kč/m3 včetně DPH na základě
předložené kalkulace, která je přílohou tohoto Usnesení.
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 08/02/18 bylo schváleno.
9. Vodné pro rok 2019
Starosta obce Luboš Železný informoval, že společnost Vodos, s.r.o., Legerova 21, Kolín
předložila, coby provozovatel veřejného vodovodu v obci Starý Kolín, návrh ceny vodného pro
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rok 2019. V kalkulaci je navrženo zvýšení ceny z důvodu růstu ceny vstupů. Navrhovaná cena
vodného činí 25,05 Kč/m3 bez DPH, 28,81 Kč/m3 včetně DPH, což by představovalo zvýšení ceny
o 0,65 Kč/m3 bez DPH, tj. 2,66%.
V letošním roce je cena vodného v obci Starý Kolín 24,40 Kč/m3 bez DPH, 28,06 Kč/m3 včetně
DPH. Starosta obce Luboš Železný informoval, že v kalkulaci jsou některé nevyjasněné věci, např.
není jasné, kolik jsou náklady za energii, ale došlo k jejímu velkému navýšení. Na úpravně vody
se měnilo napájení, měla by být úspora, proto nedoporučuje zvýšení ceny vodného. K tomu se
připojil i Ing. Martin Mistr, Ph.D. Starosta obce Luboš Železný rovněž upozornil na zvýšení
odběru vody, připojením se nových odběratelů. Ing. Věra Chobotová upozornila na nepřesné znění
návrhu usnesení, které zastupitelé obdrželi, toto bylo ihned opraveno.
Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 09/02/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín pro projednání
1. neschvaluje navýšení ceny vodného pro rok 2019 ve výši 28,81 Kč/m3 včetně DPH na základě
předloženého návrhu a kalkulace od společnosti Vodos, s.r.o., Legerova 21, Kolín, které jsou
přílohou tohoto Usnesení.
2. ukládá starostovi obce písemně informovat společnost Vodos, s.r.o., Legerova 21, Kolín o
neschválení návrhu ceny vodného pro rok 2019.
T: do 15. 12. 2018
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 09/02/18 bylo schváleno.
10. Rozpočet obce Starý Kolín na rok 2019
Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že rozpočet obce na rok 2019 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 z předpokládaných běžných provozních výdajů dle skutečnosti minulých let a
připravovaných větších investičních a neinvestičních akcí.
Návrh rozpočtu obce Starý Kolín na rok 2019 byl sestaven jako schodkový s celkovými příjmy
29 278 000,00 Kč a výdaji ve výši 34 330 080,00,- Kč. Schodek ve výši 5 052 080,00,- 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.
Příjmy:
Daňové příjmy, přijaté dotace
Návrh celkové výše daňových příjmů na rok 2019 vychází z návrhu státního rozpočtu na rok 2019.
Daňové příjmy jsou rozpočtovány dle předpokládané skutečnosti roku 2018. Daň z nemovitosti je
navrhována dle rozpisu Finančního úřadu Kolín. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená
na výkon státní správy je pro naši obec předpokládána v celkové výši 320 000 Kč.
Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy tvoří příjmy z pronájmu nebo prodeje majetku obce a ostatní příjmy ze služeb
poskytovaných obcí.
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Výdaje v roce 2019 vycházejí z Programu rozvoje obce na období 2018-2024.
Kap. 2212 - Komunikace
Celoroční údržba a opravy komunikací, náklady na pořízení materiálu. Hlavními položkami jsou
chodník v ulici Kateřinská 839 261,- Kč a stavební úpravy v ulici Kolínská 9 590 330,-Kč.
Smluvní zajištění zimní údržby místních komunikací. Součástí rozpočtované částky je rezerva na
opravy 399 739,- Kč.
Kap. 2310 - Pitná voda
Částka je navýšena o 300 000,-Kč z důvodu plánované výměny vodovodních uzlů, celková částka
je 372 100,-Kč.
Kap. 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod
Provoz splaškové kanalizace a ČOV. Tvorba rezervního fondu na obnovu řadů splaškové
kanalizace a ČOV. Oprava dešťové kanalizace v ulici Kolínská včetně PD 2 130 000,- Kč.
Celková suma je 5 254 000,- Kč.
Kap. 3113 - Základní škola a Mateřská škola
Oprava 2 tříd 400 000,- a PD na přístavbu družiny, MŠ a tělocvičny ZŠ Starý Kolín 1 230 000,Kč. Každoroční příspěvek na provozní náklady ZŠ a MŠ 1 800 000,-Kč. Celková částka je ve výši
3 600 500,- Kč.
Kap. 3314 - Knihovna
Běžný provoz včetně nákupu knih dle knihovnického standardu. Pro tuto kapitolu je počítáno s
částkou 186 600,- Kč.
Kap. 3392 - Zájmová činnost v kultuře
Běžný provoz KD včetně údržby 471 350,-Kč.
Kap. 3399 - Ostatní záležitosti kultury
Částka 235 000,- Kč zahrnuje zejména zpravodaj, kalendáře pro rok 2020 a divadelní představení
pro děti.
Kap. 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
Podpora spolků v obci. Rozpočtovaná částka je 411 000,- Kč.
Kap. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
Údržba dětského hřiště, nový prvek na dětské hřiště. V rozpočtu pro rok 2019 jde o kalkulaci ve
výši 140 000,- Kč.
Kap. 3511 - Všeobecná ambulantní péče
Údržba objektu Zdravotního střediska, projektová dokumentace na nové prostory zubní
ambulance. Částka 181 000,- Kč.
Kap. 3612 - Bytové hospodářství
Údržba bytového fondu, drobné opravy, částka 750 000,- Kč (oprava střechy na č.p. 162).
Kap. 3613 Nebytové hospodářství
Běžná údržba nebytových prostorů, projektové dokumentace na opravu budovy kina. Výdaje na
provoz a údržbu pronajímaných prostor včetně nákladů na projektovou dokumentaci jsou
nastaveny na částku 321 000,- Kč.
Kap. 3631 - Veřejné osvětlení
Údržba veřejného osvětlení. Zde jsou výdaje v celkové výši 610 500,- Kč rozpočtovány jak na
běžné provozní náklady, tedy náklady na spotřebu elektrické energie, provádění oprav a nákup
materiálu a ostatních služeb, tak i na výměnu těles dle aktuálního stavu.
Kap. 3721 až 3723 - Sběr a svoz nebezpečných, komunálních a ostatních odpadů
Náklady na provoz sběru nebezpečných odpadů, komunálních odpadů a ostatních (tříděných)
odpadů včetně provozu sběrného dvora. Oproti předchozímu roku je částka navýšena
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z důvodu nákupu dalších kontejnerů a oplocení pozemku za SD. Částka je dohromady 2 785 100,Kč.
Kap. 3745 - Vzhled obce a veřejná zeleň
Běžná údržba veřejné zeleně, její obnova. Úklid obce. Částka 2 029 500,- Kč.
Kap. 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část
Částku 2 118 100,-Kč tvoří obvyklá údržba objektu hasičské zbrojnice a techniky, zajištění
činnosti jednotky SDH, zejména však investice do rekonstrukce hasičské zbrojnice, pro tuto akci
je počítáno s dotací včetně jejího předfinancování.
Kap. 6112 - Zastupitelstvo obce
Mzdové náklady na uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva, předsedy a členy komisí a výborů.
Návrh 1 321 000,- Kč vychází z údajů platného Nařízení vlády o poskytování odměn členům
zastupitelstev a dále ze schválených odměn neuvolněným členům zastupitelstva.
Kap. 6171 - Místní správa
Neinvestiční náklady na provoz úřadu - mzdové náklady, režijní náklady za běžný provoz
(telefony, kancelářské potřeby, školení, apod.) pro rok 2019 je počítáno s 500 000,-Kč investicí do
výměny oken a opravy topení v budově OÚ. Suma je 2 445 500,- Kč.
Do výdajů jsou dále zahrnuty: náklady za Pozemky, Pohřebnictví a Pečovatelskou službu.
Finanční operace, Pojištění - náklady na vedení účtů u banky, pojištění budov, pojištění vozidel,
pojištění odpovědnosti za škodu, atd.
Dále je rozpočtována splátka úvěru na financování akce ČOV.
Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová se vrátila k připomínce Ing. Věry Chobotová,
k porušení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění a znovu zopakovala, že připomínkou Finančního výboru se obec zabývala a věc
konzultovala s ekonomem se specializací na veřejné rozpočty a veřejnou správu, který potvrdil, že
hlavním úkolem střednědobého výhledu je prokázat, že obec dostojí svým závazkům. Navržené
výdaje rozpočtu na rok 2019 jsou dokonce nižší než ve výhledu. Tak, jak je stávající rozpočtový
výhled schválený, se nemusí aktualizovat. Z výhledu se vychází, ale jeho platnost pomíjí až poté,
když se prokáže, že obec nedostojí svým přijatým závazkům. Střednědobý rozpočtový výhled
může být schválen až na šest let. To obec splňuje a již schválený a platný střednědobý výhled není
překročen. Aktualizace střednědobého výhledu bude provedena až s materiálem za rok 2018 na
počátku roku 2019. Ing. Martin Mistr, Ph.D. upozornil, že mu nedává smysl, když obec nedostojí
svým závazkům, je pozdě tvořit a schvalovat střednědobý výhled. Ing Věra Chobotová
upozornila, že Finanční výbor nedostal k posouzení poslední návrh rozpočtu na rok 2019 po
korekcích. Upozornila rovněž, že v rozpočtu na rok 2019 není uvedena částka dotace na šablony
pro Základní školu na rok 2019. Odpověděla místostarostka Bc. Petra Kubátová Krchová, že obec
neobdržela k této položce od vedení Základní školy žádné podklady. Až budou k dispozici, do
rozpočtu na rok 2019 se zapracují rozpočtovým opatřením v roce 2019. Ing. Věra Chobotová se
tedy dotazovala, proč je do rozpočtu zapracovaná částka 1 632 500 ,Kč - dotace na výstavbu
komunikací na Baštách. Odpověděla místostarostka Bc. Petra Kubátová Krchová, že již obec
obdržela písemné rozhodnutí o přidělení dotace. Ing. Věra Chobotová se dotazovala na
plánovanou opravu střechy na bytovém domě č.p. 162 v ulici Baštecké. Mělo by se uvažovat o
zvýšení nájemného, které je stále v naší obci velmi nízké a upozornila na to, co vše to obnáší.
Musí se dát nájemníkům vědět nejméně 3 měsíce předem. Odpověděl starosta obce Luboš
Železný, že obec plánuje pokračovat v postupném navyšování nájemného v obecních bytech za
podlahovou plochu.
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Ing. Věra Chobotová se dotazovala v jakém stadiu je projektová dokumentace na kulturní dům,
protože nyní je vypsána dotace Ministerstva pro místní rozvoj až ve výši 70%. Výzva ale končí
v lednu 2019. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že studie je před dokončením a její
prezentace pro zastupitele je plánována na 17. 1. 2019. S rekonstrukcí kulturního domu se v roce
2019 nepočítá z důvodu výše schodku rozpočtu. Mělo by se stanovit, zda je priorita rekonstrukce
Základní školy nebo kulturního domu. Ing. Věra Chobotová upozornila, že budova Chanosu
v Základní škole je ve špatném stavu. Až se tam odstaví tělocvična, nebudou mít kam děti chodit
cvičit. Předpokládaná cena rekonstrukce Základní školy je odhadnuta na cca 20 000 000,- Kč. Bez
dotace obec není schopna akci sama ufinancovat. Starosta obce Luboš Železný informoval, že po
úpravách v projektové dokumentaci by obec chtěla realizovat rekonstrukci Kolínské ulice, cena
bude cca 9 500 000,- Kč v roce 2019. Když obec nezíská dotaci, některé opravy Kolínské ulice si
udělá sama. Pan Jakub Viktora doplnil, že dešťová kanalizace by měla stát v případě realizace
komunikace cca 1 500 000,- Kč. Od této akce se bude odvíjet i vše ostatní. Starosta obce Luboš
Železný informoval, že na zpracování projektové dokumentace na Základní školu, mají zájem
zatím 2 firmy. Cena projektové dokumentace se odhaduje na cca 1 230 000,. Kč a bude ji platit
obec. Když by se stalo, že by již v Chanosu nemohla sloužit tělocvična, dá se řešit např. mobilními
buňkami. Ing. Věra Chobotová se dotazovala, proč se bude zpracovávat projekt na kino. Paní Iva
Boušková dodala, že si myslí, že je to zbytečné vyhazování peněz. Odpověděl starosta obce Luboš
Železný, že projekty musí být připravené. Bez nich nemůžeme požádat o dotace. Kino si dle jeho
názoru zaslouží opravu. Byl by tam také bezbariérový přístup - výtah do patra Obecního úřadu a
musí se nutně opravit střecha. Přístavba ohrožuje sousední nemovitost. Ing. Věra Chobotová
připomněla, že je zpracovaný Program rozvoje obce, kde Základní škola v obci je priorita,
rekonstrukce kina bylo naplánovaná v letech 2020 - 2024. Pokud nebude v obci Základní škola,
obec bude „mrtvá“, lidé se začnou stěhovat jinam. Reagovala místostarostka Bc. Petra Kubátová
Krchová, že Základní škola se zavírat nebude a rekonstrukce kina je důležitá pro kulturní žití
v obci. Zatím se jedná pouze o zpracování projektové dokumentace a dle Programu rozvoje obce
se postupuje. Finanční částka na projekt kina je cca 300 000,- Kč. Ing. Věra Chobotová
upozornila, že pokud se projekt do 5 let nezačne realizovat, bude se muset projektová
dokumentace znovu zpracovat. Není jisté, že obec na přestavbu kina bude mít finance.
Místostarostka Bc. Petra Kubátová Krchová připomněla výstavu konanou při Vánočních trzích,
které se zúčastnilo 500 lidí a všichni se vyjadřovali velmi pochvalně a rovněž se dotazovali, zda a
kdy se bude kino rekonstruovat. Mgr. Marie Smutná doplnila, že v obci není prostor pro kulturní
aktivity, vše se nemůže konat v kulturním domě, který je přes týden využíván Základní školou a
spolky ke sportovním účelům. Rádi by ve spolupráci se Starokolínským okrašlovacím spolkem
pořádali akce pro seniory i pro Základní školu. Bude to naopak podporovat veřejný život obce.
Pokud se s kinem v dohledné době něco nepodnikne, jeho stav se bude stále zhoršovat. Ing. Věra
Chobotová upozornila, že do roku 2020 musí obec splácet kvůli výstavbě kanalizace úvěr. Jedná
se o cca 300 000,- Kč měsíčně. V kulturním domě by šel velký sál rozdělit na dva menší. Ing.
Martin Mistr, Ph.D. připomněl, že v dotazníkové akci by Základní škola využila kino 1-2 týdně,
mají své prostory. Upozornil, že Základní škola má na svém rezervním fondu 800 000, Kč, které
jim vrátila jejich bývalá účetní. Mohla by se s obcí spolupodílet na nákladech za projektovou
dokumentaci. Navrhl počkat na průběh roku 2019, jak se budou vyvíjet ostatní investiční akce a
pak by se nechala zpracovat projektová dokumentace. Kino by se mohlo posunout na rok 2020.
Ing. Věra Chobotová informovala, že zřizovatel může škole nařídit odvod peněz z rezervního
fondu Základní školy na jeho účet. Nelze, aby se podílela Základní škola a obec na uhrazení
finanční částky za projektovou dokumentaci společně. Dále se dotazovala, proč Finanční výbor
nedostal rozpočet Základní školy. Dostal pouze rozpočet, kde je navýšení oproti letošnímu roku o
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80 000,- Kč, celkem 1 880 000,- Kč. Když se rozpočet na rok 2019 schválí, škola si bude muset
částku upravit. Odpověděla místostarostka, Bc. Petra Kubátová Krchová, že Základní škola o tom
ví a opraví to, pouze to zatím nedali písemně. Ing. Martin Mistr, Ph.D. se dotazoval, co by se stalo,
kdyby se rozpočet na rok 2019 neschválil. Pan Jakub Viktora dodal, že nevidí důvod neschvalovat
rozpočet a že by to přineslo problémy. Ing. Věra Chobotová dodala, že by se nic nestalo.
Hospodařilo by se v rozpočtovém provizoriu (tj. dle rozpočtu 2018). Místostarostka obce Bc. Petra
Kubátová Krchová chtěla vědět, z jakých důvodů by se rozpočet neměl schválit. Základní škola se
upraví a projektová dokumentace na kino se nebude realizovat hned v lednu 2019, ale až
v průběhu roku 2019. Nejsou argumenty pro neschválení rozpočtu na rok 2019. Dodala, že pokud
se obec domluví se Základní školou a peníze z rezervního fondu se převedou obci, budou použity
na zpracování projektové dokumentace na přestavbu školy. Pan Jakub Viktora navrhl jednat o tom
s paní ředitelkou, pokud k dohodě nedojde, peníze by se měly obci převést. Ing. Martin Mistr,
PhD. doplnil, že se Základní školou by obec měla být partnerem a ne s ní bojovat. Dostalo se mu
odpovědi, že o tom není mezi zastupiteli sporu, Základní škola je jasně pokládána za prioritu. Ing.
Věra Chobotová upozornila, že pokud se schválí rozpočet, měl by se dodržovat, v letošním roce se
Základní škole poslalo navíc 150 000,- Kč na herní prvky, které v rozpočtu nebyly.
Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 10/02/18:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín pro projednání
1. schvaluje
a) Rozpočet obce Starý Kolín na rok 2019, který je přílohou tohoto Usnesení
Příjmy celkem: 29 278 000,00 Kč
Výdaje celkem: 34 330 080,00 Kč
Saldo příjmů a výdajů: - 5 052 080,00 Kč (schodek)
Financování: 5 052 080,00 Kč
Saldo rozpočtu: 0,00 Kč
b) závazné ukazatele Rozpočtu obce Starý Kolín na rok 2019, kterými budou paragrafy
c) pravomoc starostovi obce k provádění změn rozpočtu pro rok 2019 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. 2019
b) Finančnímu výboru sledovat plnění příjmové i výdajové části rozpočtu obce a přijímat opatření
při zjištění nedostatků v hospodaření obce
T: průběžně
Hlasování: pro - Luboš Železný, Ing. Jan Mančal, CSc., Bc. Petra Kubátová Krchová, Jakub
Viktora, Mgr. Marie Smutná, Martin Němec, Pavel Horák, proti – Ing. Věra Chobotová, Iva
Boušková, Ing. Martin Mistr, Ph.D., Mgr. Irena Pánková
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Usnesení č. 10/02/18 bylo schváleno.
11. Diskuse
Pan Bertram doručil dne 10. 12. 2018 písemné dotazy Zastupitelstvu obce Starý Kolín, týkající se
výše stočného na rok 2019 pro obec Starý Kolín a Hlízov. Jeho žádost je nedílnou součástí zápisu.
Na tyto dotazy odpověděl starosta obce Luboš Železný a místostarostka obce Bc. Petra Kubátová
Krchová bod po bodu: 1.a) Přítok splašků ze Starého Kolína není měřen a je měřen pouze přítok
z Hlízova a odtok do Klejnárky. Starosta obce Luboš Železný odpověděl, že měřidlo tam být mělo,
požádá se SFŽP, zda je možné ho namontovat. Bez jejich souhlasu to nelze. Jako příklad uvedl, že
před 4 lety se kvůli úspoře elektrické energie předělával jistič a SFŽP to také musel schválit, starý
jistič se ale musel na ČOV uschovat pro případnou kontrolu. 1.b) Náklady na provoz ČOV a
dešťovou kanalizaci nelze rozdělit na paragrafy, které pan Bertram požaduje, protože by byla
porušena podmínka dotace. Obec účtuje náklady na splaškovou i dešťovou kanalizaci na par. 2321
a oddělují se pouze analytickými účty. Náklady na dešťovou kanalizaci se hradí z účtu obce a
náklady na splaškovou kanalizaci se hradí z účtu kanalizace. Tyto náklady jsou striktně odděleny a
náklady na dešťovou kanalizaci se nezapočítávají do kalkulace na výši stočného, které je pouze dle
skutečných nákladů. Ing. Věra Chobotová dodala, že až bude v březnu 2019 Finanční výbor
provádět kontrolu na Obecním úřadě, zaměří se na tuto problematiku a zkontroluje analytiky. Mgr.
Flegl doplnil, že měření je na výstupu dostačující a myslí se, že odchylky jsou minimální. Také
doporučuje udělat projektovou dokumentaci na akce, které zastupitelé chtějí udělat – škola,
kulturní dům, kino. Vše musí být připravené, pokud by se naskytla dotace. Také informoval, že
v Základní škole je na rezervním fondu 800 000,- Kč, které jim zaslala jejich bývalá účetní. Jako
bývalý starosta řešil tuto zpronevěru. Obec Základní škole významně pomohla překonat finanční
krizi, mimo jiné i nevratnou půjčkou 300 000,- Kč a jinými dotacemi. Mgr. Flegl se také domnívá,
že většina peněz z rezervního fondu by se měla vrátit zpět obci. Jednání mezi Základní školou a
obcí se v té době účastnil jako předseda Školské rady i Ing. Martin Mistr, Ph.D. Mgr. Jaroslav
Flegl poděkoval starostovi za spolupráci při získávání vyřazeného majetku od HZS Středočeského
kraje, kdy JSDH Starý Kolín získala bezúplatně v letošním roce automobil a motorovou pilu. Pan
Doležal poděkoval za výstavu, která se konala v kině při konání letošních Vánočních trhů, bohužel
kino z technických důvodů nemohlo být dostatečně osvětleno. Dále se dotazoval, zda při
rekonstrukci Kolínské ulice bude použit místo stávajících kostek asfalt a zda bude dostatek vpustí
pro odtok dešťové vody. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že je s tím počítáno. Pan
Doležal rovněž pochválil nově vybudované chodníky v obci, pouze upozornil, že přes odtokové
žlábky nelze přejet invalidním vozíkem a i maminky s kočárky mají problémy. Odpověděl starosta
obce Luboš Železný, že již jedná s místní firmou o zakrytí žlábků kovovými prahy. Pan Jakub
Viktora upozornil, že tyto prahy bude potřeba čistit, protože se ucpávají. Pan Doležal upozornil na
málo vody v nádrži Vana a stěžoval si na chování některých dětí, které si hrají na pomnících
v obci. Měly by se dle jeho názoru oplotit. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že Vana se
bude v nejbližší době řešit. Co se týká chování dětí, je třeba na to neustále upozorňovat, je to o
výchově. Dle jeho názoru to není většina dětí, ale pouze určitá skupina. Pan Doležal požaduje, aby
byl ke vchodu k dětskému hřišti umístěn odpadkový koš. Odpověděl starosta, obce Luboš Železný,
že to není problém. Ing. Martin Mistr, Ph.D. se dotazoval, jak se posunula věc s nákupem
pozemků, na kterých by obec mohla umístit krajinné prvky. Odpověděl starosta obce Luboš
Železný, že obec sama vhodné pozemky nemá a se sháněním nových to nevypadá dobře. Dále se
Ing. Martin Mistr, Ph.D. dotazoval, zda se řeší připomínky zastupitelů k projektové dokumentaci
k rekonstrukci Kolínské ulici. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že na začátku roku 2019
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se bude věc řešit. Pan Jakub Viktora informoval, že v březnu 2019 bude schůzka se Středočeským
krajem, kde bude řečeno, zda obec obdrží dotaci na tuto akci. Obec bude požadovat od
Středočeského kraje předložení dopravně inženýrských opatření při této stavbě. To je např., zda
úplně uzavření komunikace nebo částečné uzavření komunikace, etapizace výstavby. Starosta obce
Luboš Železný informoval, že v listopadu 2018 skončila firmě, která staví most přes Klejnárku
smlouva.
Na webu obce byly zveřejněny zápisy z kontrolních dnů, aby se předešlo
dezinformacím. Termín stavby byl prodloužen do 15. března 2019. Dále informoval, že připravil
dopis se stanoviskem obce k této akci a pošle ho zastupitelům k posouzení a pak by se odeslal na
Středočeský kraj. Mgr. Irena Pánková se dotazovala, zda firma platí penále. Odpověděl starosta
obce Luboš Železný, že podle jeho informací stavba pokračuje dle předloženého harmonogramu,
který byl předložen k žádosti o posun termínu. K dnešnímu dni je ale skluz již 12 dní. Investor
žádosti zhotovitele vyhověl na základě řádného zdůvodnění. Zdůvodnění se snaží získat. Mgr.
Irena Pánková se dotazovala, zda by bylo možné požádat Středočeský kraj o kompenzaci za
vzniklé potíže. Pan Bertram se dotazoval, které položky při rekonstrukci Kolínské ulice bude
hradit obec. Odpověděl pan Jakub Viktora, že chodníky, prostor před Obecním úřadem a
samoobsluhou, veřejnou zeleň. Pro získání dotace je nutná realizace úpravy křižovatky na Náměstí
(výjezd od Obecního úřadu a prostor před samoobsluhou). Stávající řešení nevyhovuje dopravním
normám a požadavek na úpravu této křižovatky je podmínkou dopravního inženýra Policie ČR.
Případná dotace na ulici Kolínskou je pro zvýšení bezpečnosti provozu.
12. Zpráva návrhové komise
Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise.
13. Závěr
Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 20,11 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 17. 12. 2018
Zapisovatelka: Darina Viktorová ………………………
Ověřovatelé: Mgr. Marie Smutná ...………………………….
Martin Němec ……………………………

……………………………………..
Luboš Železný
starosta obce Starý Kolín
Přílohy:
- Prezenční listina
- Usnesení
- Kalkulace stočné na rok 2019
- Kalkulace vodné na rok 2019
- Dotazy pana Bertrama
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