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Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

 

Datum zasedání: 21. 8. 2019 

 

Přítomni dle prezenční listiny: Luboš Železný, Bc. Petra Kubátová Krchová, Jakub Viktora, 

Martin Němec, Pavel Horák, Ing. Martin Mistr, Ph.D., Mgr. Irena Pánková, Iva Boušková 

 

Omluveni: Ing. Věra Chobotová, Mgr. Marie Smutná, Ing. Jan Mančal, CSc. 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18,30 hodin. 

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno 8 členů Zastupitelstva obce, 3 členové 

Zastupitelstva obce Starý Kolín byli omluveni. Zastupitelstvo obce Starý Kolín bylo 

usnášeníschopné. Zápis z minulého veřejného zasedání č. 7 byl řádně vyložen a ověřovateli byl 

podepsán.  

1. Zahájení zasedání Zastupitelstva obce 

Zasedání bylo zahájeno v 18,30 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 pana Martina 

Němce a Mgr. Irenu Pánkovou, zapisovatelku paní Darinu Viktorovou a návrhovou komisi ve 

složení pan Jakub Viktora – předseda, pan Pavel Horák a paní Iva Boušková. 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Starosta obce Luboš Železný přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 01/08/19:  

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  v o l í  ověřovateli zápisu pana Martina Němce a Mgr. Irenu Pánkovou 

2 .  s c h v a l u j e  zapisovatelku Darinu Viktorovou 

3 .  v o l í  návrhovou komisi ve složení Jakub Viktora - předseda, pan Pavel Horák a paní Iva 

Boušková  

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

Usnesení č. 01/08/19 bylo schváleno. 

 

Starosta obce Luboš Železný informoval, že program 8. 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.  Zahájení 

2.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2019 na „Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Starém   

     Kolíně“ 
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3.   Diskuse 

4.   Zpráva Návrhové komise 

5.   Závěr 

 

Starosta obce Luboš Železný navrhl úpravu programu, a to vložit bod: Dodatek č. 2/2019 ke 

Smlouvě č. 82/02 o nakládání s odpady v obci Starý Kolín, který bude zařazen jako bod č. 3.                                                                                                                                                

Číselná řada dalších bodů programu bude posunuta až k bodu 6. 

Upravený program zasedání 

 

1.  Zahájení 

2.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2019 na „Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Starém  

     Kolíně“ 

3.  Dodatek č. 2/2019 ke Smlouvě č. 82/02 o nakládání s odpady v obci Starý Kolín 

5.  Diskuse 

6.  Zpráva Návrhové komise 

7.  Závěr 

 

Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 02/08/19: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  program 8. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

  

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

Usnesení č. 02/08/19 bylo schváleno. 

 

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2019 na „Stavební úpravy hasičské zbrojnice 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 42 890,- Kč bez DPH, byla dodatečná změna typu výplní 

garážových vrat pro zvětšení otvorů garáže. Prodloužení termínu realizace celé akce je zapříčiněno  

výpadkem ve výrobě již zmiňovaných garážových vrat. 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 03/08/19: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání  

 

1.  s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2019 na „Stavební úpravy hasičské 

zbrojnice ve Starém Kolíně“. 
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2 .  u k l á d á  starostovi obce uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2019 na „Stavební 

úpravy hasičské zbrojnice ve Starém Kolíně“.       

                                                                                                                                T: do 28. 8. 2019 

 

Hlasování:  návrh byl jednomyslně přijat. 

Usnesení č. 03/08/19 bylo schváleno. 

 

3. Dodatek č. 2/2019 ke Smlouvě č. 82/02 o nakládání s odpady v obci Starý Kolín 

Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že Společnost SOP a.s. se sídlem 

Pardubická 1630, Přelouč na základě požadavku Obce Starý Kolín předložila Dodatek č. 2/2019 

ke Smlouvě č. 82/02 o nakládání s odpady v obci Starý Kolín ze dne 28. 3. 2002. Předmětem 

dodatku je navýšení počtu kontejnerů na svoz odpadu, konkrétně o 1ks kontejneru o objemu 1 100 

litrů, s využitím pro chatovou oblast u Labe.  

Starosta obce Luboš Železný doplnil, že zatím v této lokalitě byl umístěn u cesty k Labi pouze 

jeden odpadkový koš u lavičky, který byl nedostačující a zde se hromadil nepořádek, který 

neustále zaměstnanci obce museli uklízet, má k dispozici fotografie. Pro obec nebude pronájem 

kontejneru finančně výhodný, ale doufá, že zmizí nepořádek. Bude využíván především majiteli 

chat u jezu, které dříve patřily do katastru obce Veletova, ale nyní po pozemkových úpravách patří 

do katastru obce Starý Kolín. Pan Pavel Horák se informoval, jaký druh odpadu se bude moci do 

kontejneru dávat. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že směsný komunální odpad. Paní Iva  

Boušková se dotazovala, kde chataři platili dosud poplatky za odpady. Odpověděl starosta obce 

Luboš Železný, že v obci Veletov. Nově od roku 2020 by tento poplatek platili v obci Starý Kolín, 

jako chalupáři, tj. 500,- Kč za nemovitost. Ing. Martin Mistr, Ph.D. se dotazoval kolik peněz by 

ročně pronájem kontejneru obec stál. Odpověděl starosta, že pronájem + nálepka by vyšly na cca 

18 000,- Kč. Paní Iva Boušková se dotazovala, kolik je v lokalitě u jezu chat a kolik by se od nich 

vybralo ročně na poplatku za odpad. Odpověděl starosta obce Luboš Železný a doplnil, že smlouva 

je vypověditelná a pokud se pronájem  kontejneru neosvědčí, tak ji obec ukončí. Mgr. Jaroslav 

Flegl upozornil na to, že si chataři mohou obstarat svoje popelnice a obec jim může vyčlenit místo 

např. u vodotechny, kde si je mohou umístit, takto to funguje i v jiných obcích. Nebo by měl 

starosta zavolat manažerovi SOP a.s. Přelouč a domluvit s ním, to, že kontejner není pro 

podnikatele, ale pro občany a nemusela by se platit podnikatelská nálepka. Tyto kontejnery jsou 

umístěny u některých bytovek v obci a podnikatelská nálepka se na ně nedává, mělo by to jít i zde. 

Starosta obce Luboš Železný slíbil, že toto znovu prověří, protože od SOP a.s., Přelouč dostal jiné 

informace. 

Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 04/08/19: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání  

1. schvaluje Dodatek č. 2/2019 ke Smlouvě č. 82/02 o nakládání s odpady v obci Starý Kolín ze 

dne 28. 3. 2002 

2. ukládá  starostovi obce podepsat Dodatek č. 2/2019 ke Smlouvě č. 82/02 o nakládání s odpady 

v obci Starý Kolín ze dne 28.3.2002                                                                                                                                     

…………………………………………………………………………………T : do 28. 8. 2019 
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Hlasování: zdržel se - Luboš Železný, Pavel Horák, Bc. Petra Kubátová Krchová, Martin Němec,   

Jakub Viktora,  proti –  Ing. Martin Mistr, Ph.D., Mgr. Irena Pánková, Iva Boušková 

 

Návrh usnesení č. 04/08/19 nebyl schválen. 

 

K bodu „Dodatek č. 2/2019 ke Smlouvě č. 82/02 o nakládání s odpady v obci Starý Kolín“ 

nebylo přijato usnesení. 

 

 

12. Diskuse 

Paní Iva Boušková se dotazovala, o kolik by bylo navýšení ceny při stavebních úpravách hasičské  

zbrojnice ve Starém Kolíně. Odpověděl starosta obce Luboš Železný a doplnil, že obec peníze 

v rozpočtu má, protože cena byla vysoutěžena nižší než se předpokládalo. Ing. Martin Mistr, Ph.D. 

se dotazoval, zda můžeme cenu navýšit, když je akce na dotaci. Odpověděl starosta obce Luboš  

Železný, že ano, ověřil to u manažera projektu.  

 

 

13. Zpráva návrhové komise       

 Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise. 

 

14. Závěr  

Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 18,55 hodin. 

 

 Zápis byl vyhotoven dne 22. 8. 2019 

 

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

Ověřovatelé: Martin Němec  ...…………………………. 

            Mgr. Irena Pánková …………………………… 

                     

 

 

                                                                                            …………………………………….. 

                                                                                                              Luboš Železný 

                                                                                                      starosta obce Starý Kolín 

  

Přílohy: 

- Prezenční listina 

- Usnesení 

 


