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Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

 

Datum zasedání: 8. 10. 2019 

 

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

Martin Němec, Pavel Horák, Mgr. Irena Pánková, Iva Boušková, Ing. Věra Chobotová, Mgr. 

Marie Smutná, Ing. Jan Mančal, CSc. 

 

Omluven: Ing. Martin Mistr, Ph.D. 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18 hodin. 

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno 10 členů Zastupitelstva obce, 1 člen 

Zastupitelstva obce Starý Kolín byl omluven. Zastupitelstvo obce Starý Kolín bylo 

usnášeníschopné. Zápis z minulého veřejného zasedání č. 8 byl řádně vyložen a 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 pana Martina 

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

složení pan Pavel Horák – předseda, paní Iva Boušková a Mgr. Marie Smutná. 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Starosta obce Luboš Železný přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 01/09/19:  

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 pan Pavel Horák - předseda, paní Iva Boušková a Mgr. 

Marie Smutná 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

Usnesení č. 01/09/19 bylo schváleno. 

 

Starosta obce Luboš Železný informoval, že program 9. 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. Prodej domu v ulici Pod drahou, č.p. 19, Starý Kolín - Bašta 

3. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška o místním 

poplatku ze psů 
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4. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

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

6. Pronájem části pozemku parc. č. 762/1 v k.ú.Veletov 

7. Mimořádná finanční dotace Sboru dobrovolných hasičů Starý Kolín 

8. Rozpočtové opatření č.4/2019  

9. Diskuze 

10. Zpráva návrhové komise 

11. Závěr 

 

Starosta obce Luboš Železný navrhl úpravu programu, a to vložit: 

1/ bod Výsledek kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Starý Kolín jako 

bod č. 7                                                                                                                                               

2/ bod Výsledek veřejnosprávní kontroly Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, 

příspěvkové organizace, který bude zařazen jako bod č. 8                                                                                                                                              

Číselná řada dalších bodů programu bude posunuta až k bodu 13. 

 

Upravený program zasedání 

1. Zahájení 

2. Prodej domu v ulici Pod Drahou, č.p. 19, Starý Kolín - Bašta 

3. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška o místním 

poplatku ze psů 

4. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

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

6. Pronájem části pozemku parc. č. 762/1 v k.ú.Veletov 

7. Výsledek kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Starý Kolín 

8. Výsledek veřejnosprávní kontroly Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, 

příspěvkové organizace 

9. Mimořádná finanční dotace Sboru dobrovolných hasičů Starý Kolín 

10. Rozpočtové opatření č.4/2019  

11. Diskuze 

12. Zpráva návrhové komise 

13. Závěr 

 

Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 02/09/19: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  program 9. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 
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Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

Usnesení č. 02/09/19 bylo schváleno. 

 

2. Prodej domu č.p. 19 v ul. Pod drahou ve Starém Kolín 

Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že obec Starý Kolín dle § 39 odst. 

1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  zveřejnila záměr prodat 

nemovitost v ulici Pod Drahou, č.p. 19, parc. č. 160/1 o výměře 543 m2, parc. č. 1801/1 o výměře 

38 m2 a parc. č. 1698 o výměře 143 m2, vše  v katastrálním území Starý Kolín - část obce Bašta, 

které jsou zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Kolín. Minimální cena nemovitosti byla dle Znaleckého posudku č. 002/42/2018 stanovena na 

1 212 050,- Kč. Na základě tohoto záměru byl na Obecní úřad ve Starém Kolíně doručen zájmový 

dopis od společnosti M&M reality holding a.s., se sídlem Krakovská 583/9, Praha 1, s nabídkou 

1 212 050,- Kč za výše uvedené nemovité věci.                                        

Ing. Věra Chobotová se dotazovala na termín vyvěšení a sejmutí Záměru obce. Odpověděla 

místostarostka Bc. Petra Kubátová Krchová. Pan Josef Bourek se dotazoval na to, jaký záměr 

s nemovitostí realitní kancelář má. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že by tam měly být 

dva byty. Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 03/09/19: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání  

1. schvaluje prodej nemovitosti v ulici Pod drahou, č.p. 19, parc. č. 160/1 o výměře 543 m2, parc. 

č. 1801/1 o výměře 38 m2 a parc. č. 1698 o výměře 143 m2, vše  v katastrálním území Starý Kolín - 

část obce Bašta společnosti M&M reality holding a.s., se sídlem Krakovská 583/9, Praha 1, za 

cenu 1 212 050,-Kč. 

2. ukládá starostovi obce podepsat kupní smlouvu 

                                                                                                                        T: do 31. 10. 2019 

 

Hlasování: pro - Luboš Železný, Bc. Petra Kubátová Krchová, Jakub Viktora, Martin Němec, 

Pavel Horák, Mgr. Irena Pánková, Mgr. Marie Smutná, Ing. Jan Mančal, CSc., zdržely se - Iva 

Boušková, Ing. Věra Chobotová, 

Usnesení č. 03/09/19 bylo schváleno. 

 

3. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 

Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že podle zákona č. 565/1990 Sb. § 

2, odst. 1) je poplatníkem místního poplatku ze psů fyzická osoba s trvalým pobytem na území 

obce nebo právnická osoba se sídlem na území obce, která psa vlastní nebo drží. Poplatek ze psů 

se platí ze psů starších 3 měsíců. Zákon od poplatku osvobozuje okruh konkrétně stanovených 

držitelů psa. Sazba poplatku ze psa je definována v Článku 5. Obecně závazné vyhlášky obce 

Starý Kolín č. 01/2003 o místním poplatku ze psů, jež nabyla účinnosti dne 1. 1. 2004 a stanovila 

výši poplatku na roční poplatek : a) za psa 60,- Kč, b) za druhého a každého dalšího psa 90,- Kč, c) 

za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, 

který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu  30,- Kč, d) za druhého a 

každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená  v písm. c) 45,- Kč. 

   Na základě této skutečnosti je vydána Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se mění a 

upravuje Obecně závazná vyhláška č. 01/2003, o místním poplatku ze psů takto :   
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Článek 5 - Sazby poplatku  

Poplatek ze psa činí ročně: 

a) za psa 100,- Kč 

b) za druhého a každého dalšího psa 200,- Kč 

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a                       

…vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel    ……        

…sirotčího důchodu 50,- Kč 

d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c) 100,- Kč 

Tato vyhlášky by nabyla účinnosti od 1. 1. 2020 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 04/09/19: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Starý 

Kolín č. 2/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 01/2003, o místním poplatku ze psů.                                                                                                                        

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

Usnesení č. 04/09/19 bylo schváleno. 

 

4. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 

Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že k  31. 12. 2018 bylo k trvalému 

pobytu na adrese Náměstí 117, Starý Kolín – ohlašovna Obecního úřadu, hlášeno celkem 68 

občanů. Z toho poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů uhradilo 33 občanů, z nichž u 5ti bylo vymoženo exekucí, 11ti 

občanům byl poplatek na základě žádosti prominut, neboť ho uhradili v místě svého aktuálního 

pobytu. Celkem se nepodařilo vybrat poplatek od 24 občanů, což při stanovené výši poplatku 500,-

Kč v za dané období činí 12.000,- Kč. Na základě této skutečnosti byla vydána Obecně závazná 

vyhláška č. 3/2019, kterou se mění a upravuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů takto:   

 

Článek 6 - Osvobození se doplňuje v odstavci 2), písmenem d) které zní: 

2) Od poplatku se dále osvobozuje fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a) 

d) která je hlášena k trvalému pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Starý Kolín, Náměstí  

117, 281 23 Starý Kolín, avšak na území obce se prokazatelně nezdržuje po dobu 9 a více po sobě 

jdoucích měsíců v kalendářním roce. 

Tato vyhláška by nabyla účinnosti od 1. 1. 2020.      

Ing. Věra Chobotová se dotazovala, jak se bude řešit termín „prokazatelně nezdržuje“. Odpověděla 

paní Darina Viktorová, referent Obecního úřadu Starý Kolín, která sdělila, že tuto problematiku 

řešila s kolegyněmi i z jiných Obecních úřadů a Městysů, které toto aplikují v praxi a tento termín 

mají také v obecně závazných vyhláškách. Dělají to tak, že obejdou sousedy a příbuzné osob, 

kterých se to týká a sepíší s nimi protokol o tom, že ví, že se ta osoba v obci nezdržuje po dobu 9 a 

více po sobě jdoucích měsíců. Obec Starý Kolín stojí mnoho peněz vymáhání poplatků od těchto 

osob, každý rok jsou to stejní lidé, kteří se v naší obci roky nezdržují, nepracují, nepobírají 

starobní důchod ani jiné dávky. Tyto pohledávky jsou nevymahatelné. Soud exekuce zamítne, 

protože částka je nízká a náklady na exekutora by byla neadekvátní. Paní Darina Viktorová 
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vysvětlila postup, jakým se pohledávky vymáhají. Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů 

nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 05/09/19: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Starý 

Kolín č. 3/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

Usnesení č. 05/09/19 bylo schváleno. 

 

5. 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. Předmětem dodatku je navýšení počtu 

kontejnerů na svoz odpadu, konkrétně o 1ks kontejneru o objemu 1 100 litrů. Cena za pronájem 

této nádoby je 1 200,- Kč/ks/rok. Starosta obce Luboš Železný informoval, že jeden kontejner je 

na hřbitově a druhý plánuje umístit u mostu přes Klejnárku. K úpravně vody se dala popelnice o 

objemu 240 litrů. Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 06/09/19: 

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 

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

v obci Starý Kolín ……………………………………………………………………… 

                                                                                                                     ……T : do 18. 10. 2019 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

Usnesení č. 06/09/19 bylo schváleno. 

 

6. Pronájem části pozemku parc. č. 762/1 v k. ú.Veletov 

Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že obec Starý Kolín zveřejnila v 

souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, z á m ě r  pronajmout část pozemku parc. č. 762/1 v k. ú. Veletov o výměře 

7 600 m2 na základě žádosti manželů Karbanových za účelem provozování výcviku sportovní 

kynologie. Jedná se o prodloužení pronájmu od 1. 1. 2020 na dobu 10 ti let.  Ing. Věra Chobotová 

se dotazovala, jaká bude cena za pronájem pozemku. Odpověděla místostarostka obce Bc. Petra 

Kubátová Krchová, že stejná jako v předchozí smlouvě, tj. 4 000,- Kč za kalendářní rok. Ing. Věra 

Chobotová upozornila na to, že v ceně je potřeba zohlednit inflaci. Paní Růžena Pechmanová 

požaduje, aby se pozemek oplotil, neboť se jí několikrát stalo, že šla s vnoučaty na procházku a psi 

z kynologického cvičiště se bez dozoru pohybovali na cestě k Labi, měla z nich hrůzu. Má obavy 

z toho, aby se zde nestalo neštěstí, protože tuto cestu využívá mnoho lidí k procházkám. Svůj 

souhlas s tímto názorem vyjádřila i Mgr. Iva Bendžíková. Reagoval starosta obce Luboš Železný, 

že o oplocení pozemku s panem Karbanem hovořil. Cena by byla dle jeho kalkulace cca 200 000,- 

Kč. Ing. Věra Chobotová upozornila na to, že obec Starý Kolín má platnou vyhlášku č. 2/2016 pro 
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pohyb psů na veřejném prostranství v obci Starý Kolín. Ten, kdo ji nedodržuje a pouští psa  bez 

vodítka jinde, než je dovoleno touto vyhláškou se dopouští přestupku. Pan Josef Bourek navrhl, 

aby se kynologům pronajal pozemek pouze na 5  let. Pan Luděk Kedršt upozornil na to, že podle 

zákona pozemek na výcvik psů musí být oplocený. Dle jeho informací to např. v Kolíně tak mají. 

Myslí si, že oplocení tohoto pozemku by nebylo dražší než 30 000,- Kč a pan Karban by si to jistě 

mohl dovolit zaplatit. Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že před 

podpisem nové nájemní smlouvy bude jednat s panem Karbanem a podmínka oplocení bude ve 

smlouvě zohledněna. Ing. Věra Chobotová řekla, že obec by neměla budovat oplocení tohoto 

pozemku ze svých financí, měl by si to na vlastní náklady zabezpečit nájemce. Starosta obce 

Luboš Železný navrhuje smlouvu uzavřít na 5 let. Ing. Jan Mančal, CSc. navrhuje do nové 

smlouvy zapracovat podmínku vybudování oplocení a pronájem na 5 let. Starosta obce doplnil, že 

vyhláška pro pohyb psů je veřejně známa, je k dispozici na webu obce a občané by ji sami měli ve 

vlastním zájmu dodržovat, ale neděje se tak. Bohužel je složitá vymahatelnost. Sám bude souhlasit 

s podmínkou vybudování oplocení pouze v tom případě, že smlouva bude opět na dobu 10 ti let. 

Ing. Věra Chobotová upozornila na to, že kynologové, jako spolek si žádají každý rok  od obce 

dotaci a z ní mimo jiné hradí i nájem pozemku, takže jejich náklady jsou nulové. Místostarostka 

obce Bc. Petra Kubátová Krchová upozornila, že o dotace si žádají i jiné spolky. Ve smlouvě není, 

že by z dotace nebylo možné platit nájem. Původní smlouva je velmi strohá. Starosta obce Luboš 

Železný doporučuje to, že pokud někdo uvidí volně se pohybující psy v obci, mimo vymezená 

území, ať je vyfotí a Obecní úřad to projedná jako přestupek. Jiné připomínky z řad občanů a 

zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 07/09/19: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání bere na vědomí informaci o pronájmu části 

pozemku parc. č. 762/1 v k. ú. Veletov o výměře 7 600 m2 za účelem provozování výcviku 

sportovní kynologie. 
                                                                                                                
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

Usnesení č. 07/09/19 bylo schváleno. 

 

7. Výsledek kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Starý Kolín 

Předsedkyně Finančního výboru obce Starý Kolín Ing. Věra Chobotová informovala, že Tisk je 

předkládán na základě odst. 5 § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Předmětem kontroly a hospodaření byla kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky 

obce Starý Kolín ve smyslu § 119 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), s cílem zjistit u vybraného vzorku operací, zda jsou v souladu s právními předpisy, 

rozpočtem, smlouvami a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. 

Kontrola byla provedena dne 3. 9. 2019 a kontrolované období bylo od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019, 

resp. 31. 8. 2019 v případě pokladny a banky. 

Hlavní kontrolované oblasti: 

• pohledávky – struktura pohledávek, jejich vymáhání, porovnání stavu k 1. 1. se stavem k 

30. 6. 

• Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2019 

• porušení rozpočtové kázně při použití individuálních dotací poskytnutých obcí spolkům za 

rok 2018 – výměr, doklad o úhradě 
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• pokladna – doklady, finanční kontrola (od jejich poslední kontroly až do 31. 8. 2019) 

• banka – výpisy, finanční kontrola (od jejich poslední kontroly až do 31. 8. 2019) 

• Zjištěné nedostatky: 

• Obec Starý Kolín nepodnikla žádné kroky k vrácení části poskytnuté dotace ve výši 46 Kč 

od AVZO TSČ ČR Svazarm Starý Kolín, která byla použita v rozporu s účelem 

stanoveným smlouvou. Příjemce dotace porušil rozpočtovou kázeň dle § 22 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Obsah protokolu byl projednán se starostou obce, který k němu neměl připomínek. Místostarostka 

obce Bc. Petra Kubátová Krchová upozornila na nešťastnou formulaci  „…obec nepodnikla žádné 

kroky…“ a upozornila předsedkyni Finančního výboru obce Starý Kolín Ing. Věru Chobotovou na 

to, že v § 22 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, je jednoznačně stanoveno, že odvod za porušení rozpočtové kázně není 

ukládán v případě, kdy by měl být za všechna porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace 

vyměřen v celkové výši nepřesahující 1 000,- Kč. Dle jejího názoru Finanční výbor upozorňuje na 

chybu, která neexistuje. Tuto informaci má potvrzenou i z Ministerstva financí ČR. Předsedkyně 

Finančního výboru obce Starý Kolín Ing. Věra Chobotová řekla, že při podpisu protokolu toto 

nebylo řečeno a stačilo by tuto informaci založit do spisu. Jiné výtky při kontrole Finanční výbor 

neshledal. Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 08/09/19: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly 

hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Starý Kolín ze dne 3. 9. 2019. 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.  

Usnesení č. 08/09/19 bylo schváleno. 

 

8. Výsledek veřejnosprávní kontroly Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, 

příspěvkové organizace 

Předsedkyně Finančního výboru obce Starý Kolín Ing. Věra Chobotová informovala, že Tisk je 

předkládán na základě odst. 4 § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů. Předmětem veřejnosprávní kontroly na místě (dále jen „kontrola“) byla 

kontrola hospodaření Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvkové organizace s 

veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4, zákona o finanční kontrole, s cílem zjistit u 

vybraného vzorku operací, zda jsou v souladu s právními předpisy, rozpočty, smlouvami a splňují 

kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Kontrola byla provedena dne 24. 9. 2019. 

Hlavními kontrolovanými oblastmi byly: 

• Spotřeba elektrické energie – zálohy, vyúčtování, faktury, finanční kontrola, analýza 

spotřeby za poslední dvě zúčtovací období; 

• Výkaz zisku a ztráty k 30.06.2019; 

• Prověření realizace záměrů, na které byly vyčleněny prostředky v rozpočtu obce pro letošní 

rok, tj. rekonstrukce učeben č. 15. a 17. částka 440.000,-; rekonstrukce učebny, MŠ 

Jiráskova ul. 80.000,-; nerezové police 3 kusy 48.060,-, tzn. objednávky, smlouvy, faktury, 

bankovní výpisy; 
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• Výdaje spojené s mateřskou školou za poslední 3 roky - nákupy, opravy apod. - 

objednávky, smlouvy, faktury, výpisy. 

Zjištěné nedostatky: žádné 

Pan Josef Bourek se dotazoval, proč se zvýšil odběr elektřiny ve škole. Odpověděla předsedkyně 

Finančního výboru obce Starý Kolín Ing. Věra Chobotová, že v roce 2018 proběhla rekonstrukce 

školní kuchyně, byly instalovány nové úsporné spotřebiče, ale došlo ke zdražení elektřiny. Ve 

škole funguje keramický kroužek, který ke své činností potřebuje keramickou pec, která má 

velkou spotřebu elektrické energie. Dále pan Josef Bourek upozornil na to, že od března 2019 

nejsou na webových stránkách školy zveřejňovány jídelníčky a požaduje, aby to bylo napraveno. 

Mgr. Irena Pánková slíbila nápravu. Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 09/09/19: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání bere na vědomí 

Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, 

příspěvkové organizace ze dne 24. 9. 2019. 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

Usnesení č. 09/09/19 bylo schváleno. 

 

9. Mimořádná finanční dotace Sboru dobrovolných hasičů Starý Kolín 

Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že Sbor dobrovolných hasičů Starý 

Kolín požádal o poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 200 000,- Kč. Dotace by byla 

použita na koupi nové požární stříkačky. Stávající stříkačka, jež je využívána zejména při 

trénincích a závodech v požárním sportu nedosahuje potřebného výkonu, což může mít vliv i na 

soutěžní výsledky. Odhadované náklady by v případě repase této stříkačky činily minimálně 

150 000,- Kč. Koupě nové požární stříkačky by upevnila motivaci a chuť členů reprezentovat SDH 

a obec Starý Kolín na hasičských závodech, přispěla by k udržení početné členské základny, 

napomohla by provádět kvalitní tréninky nebo pořádat hasičské závody ve Starém Kolíně atd. 

Starosta obce Luboš Železný informoval, že Sbor dobrovolných hasičů si požádal o dotaci Krajský 

úřad Středočeského kraje, ta bohužel nevyšla. O pomoc ho žádají i samotní rodiče dětí. Mgr. Iva 

Bendžíková upozornila, že na 7. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín bylo dohodnuto, že 

Finančnímu výboru obce Starý Kolín bude uložen konkrétní úkol, např. nastavení pravidel 

přidělování dotací. Tento požadavek musí požadavek vzejít na základě usnesení Zastupitelstva 

obce. Myslí si, že stávající systém není transparentní a dotazuje se, zda se v této věci postoupilo. 

Dále požaduje, aby byl na webu obce zveřejněn přehled o spolcích v obci, jaká finanční částka jim 

byla poskytnuta a kolik mají členů. Toto slíbila zařídit místostarostka obce Bc. Petra Kubátová 

Krchová. Starosta obce Luboš Železný řekl, že by to mohlo být 31. 10. 2019 a doplnil, že systém 

přidělování dotací spolkům je transparentní.  Ing. Věra Chobotová si myslí, že nastavení nových 

pravidel nezabrání podávání mimořádných žádostí o dotace, je to v souladu se zákonem. Tato věc 

se řešila již v srpnu 2019 s mimořádnou dotací pro fotbalisty. Dotázala se přítomných zástupců 

Sboru dobrovolných hasičů na výši členských příspěvků a upozornila na to, že rozpočet obce není 

trhací kalendář. V roce 2019 bylo na činnost spolků v rozpočtu obce vyčleněno 330 000,- Kč, 

k dnešnímu dni zbývá vyčerpat 70 000,- Kč. Upozornila na to, že v roce 2020 má před sebou obec 

finančně náročné velké akce a trvá na tom, že peníze by se měly rozdělovat velmi opatrně. Ing. 

Vladimír Klejzar, hospodář Sboru dobrovolných hasičů uvedl, že členské příspěvky jsou ve výši 
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200,- Kč na člena a kalendářní rok. Z toho 100,- Kč se odevzdává na okres. Startovné v soutěžích 

činí 10 000,- Kč – 15 000,- Kč. Dále platí pronájem tělocvičny v základní škole a pronájem sálu 

v kulturním domě na tréninky dětí. Pan Petr Miksa, člen Sboru dobrovolných hasičů řekl, že 

počítali s přidělením dotace ve výši 100 000,- Kč od Krajského úřadu Středočeského kraje, proto 

nežádali obec Starý Kolín o dotaci. Ing. Věra Chobotová upozornila, že museli počítat se 

spoluúčastí i při kladném vyřízení dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje. Starosta obce 

Luboš Železný trvá na tom, že je to pro spolek důležité. Uvědomuje si, že následující roky budou 

pro obec tvrdé, ale letos se peníze ušetřily, protože se nedělala Kolínská ulice. Ing. Věra 

Chobotová upozornila na to, že v žádosti je uvedeno, že stříkačka bude využívána především na 

hasičských závodech. Finanční prostředky budou potřeba i v roce 2020 a spolky obci nepomůžou. 

Starosta obce Luboš Železný informoval, že obec se snaží v rámci svých možností spolkům 

vyhovět. Toto je velmi mimořádná záležitost. Špatný technický stav stávající stříkačky má vliv 

horší výsledky při požárních soutěžích, což je pro děti demotivující. Ing. Ctirad Melena řekl, že ve 

spolku je 72 dětí. Spolek je vychovává, dělá sociální politiku obce. Je to smysluplná činnost. Děti 

mají motivaci a měly by dostat šanci ji prohlubovat. Na závodech byl a domnívá se, že se starou 

stříkačkou nemá cenu tam jezdit. Místostarostka Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že 

proběhla schůzka s Ing. Pavlem Chovančíkem, starostou SH ČMS – SDH Starý Kolín, který vše 

řádně vyargumentoval a vedení obce přesvědčil. Dále informovala, že na rok 2019 si spolek o 

dotaci nepožádal. Byla pro ně alokovaná částka ve výši 20 000,- Kč. Ing. Věra Chobotová 

doplnila, že když se snažili o dotaci, výše spolufinancování byla 98 000,- Kč. Měli by to do 

pořízení stříkačky vložit a obec to dofinancovat. Mgr. Irena Pánková s ní nesouhlasí. Pan Petr 

Miksa  doplnil, že výše dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje měla být ve výši 100 000,- 

Kč.  

Ing. Věra Chobotová navrhuje hlasovat o protinávrhu, kde výše dotace pro Sbor dobrovolných 

hasičů bude ve výši 150 000,- Kč. Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 10/09/19: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 150 000,- Kč Sboru dobrovolných 

hasičů Starý Kolín  

2. ukládá starostovi obce uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

 

                                                                                                                  Termín: do 18. 10. 2019 

 

Hlasování:  pro – Ing. Věra Chobotová, Iva Boušková, zdrželi se – Luboš Železný, Bc. Petra 

Kubátová Krchová, proti - Jakub Viktora, Martin Němec, Pavel Horák, Mgr. Irena Pánková, Mgr. 

Marie Smutná, Ing. Jan Mančal, CSc. 

 

Protinávrh usnesení č. 10/09/19 nebyl schválen. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 10/09/19: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 200 000,- Kč Sboru dobrovolných 

hasičů Starý Kolín  

2. ukládá starostovi obce uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
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Hlasování: pro - Luboš Železný, Bc. Petra Kubátová Krchová, Jakub Viktora, Martin Němec, 

Pavel Horák, Mgr. Irena Pánková, Mgr. Marie Smutná, Ing. Jan Mančal, CSc.,  zdržely se – Ing. 

Věra Chobotová, Iva Boušková 

                                                                                                                  Termín: do 18. 10. 2019 

Usnesení č. 10/09/19 bylo schváleno. 

 

10. Rozpočtové opatření č. 4/2019 

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. 04/2019 :  

Příjmy:            

Paragraf                 Položka 

                              1340                                          +        1 000,-   Poplatek komunální odpad 

1012  Podnikání a restruktur. v zeměd. a pot.        +      13 000,-   Věcná břemena 

3392  Zájmová činnost v kuluře                             +      12 470,-   Pojistná událost (KD) 

3632  Pohřebnictví                                                  +      15 000,-   Pronájem hrobových míst    

3722  Sběr a svoz kom. odpadu                              +        5 000,-   Prodej popelnic na kom. odpad     

3723  Sběr a svoz ostatních odpadů                        +      30 000,-   Popelnic bio odpadu, služby 

…………………………………………………………………… doprava                                                                                                                                                                  

3745  Péče o vzhled obcí                                         +      15 000,-  Poplatek za plynovou přípojku    

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

Celkem   příjmy                                                              91 470,-  Kč 

Výdaje:                                                                                                                                                                           

Paragraf                 Položka                                                                                                                                                                                                             

3314  Činnost knihovnická                                       +      10 000,-   Smaltovaná cedule                                                                               

3399  Ostatní kultura                                                 +     43 000,-   Pivní slavnosti, reklamní předměty, 

……………………………………………………………………..vítání občánků                                                                                                                                                            

3612  Byty                                                                 +      70 000,-  Fasáda domu č.p. 162                                                             

3631  Veřejné osvětlení                                             +     150 000,- Obnova VO                                                                                   

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů                           +     430 000,-  Nové sběrné místo (nadjezd), 

……………………………………………………………………   kontejnery, odvoz odpadu na 

……………………………………………………………………   skládku                                                       

3745 Péče o vzhled obce                                           +      85 000,-   DPČ p. Špinka                                                                                

5512 Požární ochrana                                                +      80 000,-   Fasáda hasičárny                                                                                              

6171 Činnost místní správy                                       +      45 000,-   Smaltovaná cedule, nástěnná              

……………………………………………………………………. .vitrína s led osvětlením 

2212 Silnice                                                              -    821 530,-  Rozdíl k vyrovnání rozpočtu 

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

Celkem výdaje                                                                 91 470,-  Kč       
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Změna při jednání rozpočtové opatření č. 4/2019 

Příjmy: 

1112 Daň z příjmu FO                                               + 20 000,- 

1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou                  + 100 000,- 

3612 Bytové hospodářství                                         +  50 000,-  Nájem bytů  

 

Výdaje: 

3723 Sběr a svoz ostat. odpadů                                 +  90 000,- Pohonné hmoty, tašky na tříděný 

………………………………………………………………….odpad, oprava lisu (bio odpad) 

3399 Ostatní kultura                                                  +  20 000,- Divadlo a výstava advent, fotografie a 

……………………………………………………………….     fotograf  vítání  občánků 

5512 Požární ochrana.                                            +   200 000,- Požární stříkačka  

 

2212 Silice                                                               -  140 000,-  Rozdíl k vyrovnání rozpočtu 

 

Výdaje celkem:    261 470,- Kč 

Příjmy celkem:    261 470,- Kč 
 

Celkem z par. 2212       961 530,- Kč 

 

Ing. Věra Chobotová se dotazovala, kde budou umístěny nové smaltované cedule. Odpověděla místostarostka 

Bc. Petra Kubátová Krchová, že na budově Obecní knihovny a Obecního úřadu. Dále se Ing. Věra Chobotová 

dotazovala, jakou formou bude poskytnut finanční příspěvek na Pivní slavnosti. Odpověděla místostarostka Bc. 

Petra Kubátová, že formou daru. Dále se Ing. Věra Chobotová informovala na nové sběrné místo v ulici 

Kolínská u nadjezdu a dotazovala se, proč se buduje už nyní, když bylo řečeno, že to bude po výstavbě nových 

chodníků. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že se musí připravit projektová dokumentace a nakoupí se 

nové kontejnery. Ing. Věra Chobotová se dotazovala na umístění nové vitríny – úřední desky. Odpověděl 

starosta obce Luboš Železný, že na chodníku před vchodem na Obecní úřad. Ing. Věra Chobotová se obává o to, 

že se vitrína při rekonstrukci Náměstí v roce 2020 může poškodit a budou před ní parkovat auta. Odpověděl 

starosta obce Luboš Železný, že bude přichycena chemickými kotvami a bude ji možné  dle potřeby přemístit. 

Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 11/09/19: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  s c h v a l u j e  Rozpočtové opatření č. 4/2019 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 2019      

                                                                                                T: do účetní závěrky za říjen 2019 

 

Hlasování: pro - Luboš Železný, Bc. Petra Kubátová Krchová, Jakub Viktora, Martin Němec, 

Pavel Horák, Mgr. Irena Pánková, Mgr. Marie Smutná, Ing. Jan Mančal, CSc.,  zdržela se – Ing. 

Věra Chobotová, proti - Iva Boušková 

                                                                                                                  Termín: do 18. 10. 2019 

Usnesení č. 11/09/19 bylo schváleno. 

 

12. Diskuse 

Paní Růžena Pechmanová navrhla, aby se případná nová ulice, která v naší obci v budoucnu 

vznikne, pojmenovala po akademickém malíři Radimském, který má k naší obci vztah. Dále 
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navrhla, zda by na místním hřbitově nemohla být zřízena rozptylová loučka. Starosta obce Luboš 

Železný přislíbil, že zjistí podmínky a bude občany informovat. Paní Růžena Pechmanová se 

dotazovala na důvod rekonstrukce Kolínské ulice. Přijde jí škoda měnit stávající kostky za asfalt. 

Komunikace se vybudovala v roce 1940 a dle jejího názoru není potřeba ji opravovat. Odpověděl 

starosta obce Luboš Železný a vysvětlil důvody rekonstrukce a také to, že komunikace patří 

Krajskému úřadu Středočeského kraje. Dále uvedl, že obec chce projekt představit občanům a 

seznámit je s ním. Uvedl, že rekonstrukce ulice Kolínské se bude provádět po etapách a po určitou 

dobu muset být i zavřená pro automobilový provoz. Je špatné podloží a bude se muset kopat do 

hloubky. Obec dostala na tuto akci dotaci ve výši 10 500 000,- Kč, která bude použita na výstavbu 

nových chodníků a veřejného osvětlení a musí být v roce 2020 proinvestována. Rovněž se počítá i 

s rekonstrukcí Náměstí. Paní Růžena Pechmanová upozornila na to, že v obci Záboří nad Labem 

mají ceduli se jménem u místní říčky a dotazovala se, zda by to nešlo i u naší Klejnárky. 

Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že na okolí nového mostu se stále pracuje, až akce skončí 

tuto možnost prověří. Paní Růžena Pechmanová upozornila na to, že na obecním pozemku rostou 3 

osiky, které se naklánějí nad její pozemek a hrozí pádem při větším větru. Požaduje tyto stromy 

pokácet. Starosta obce Luboš Železný ji informoval, že se na stromy byl podívat s firmou, která by 

kácení zajistila a čeká na jejich cenovou nabídku. Paní Iva Boušková upozornila na to, že by se 

vzrostlé stromy kácet neměly. Paní Růžena Pechmanová nesouhlasí, stromy jsou nebezpečně 

nakloněné a hrozí jejích pád. Pan Josef Bourek upozornil na velký provoz automobilů v naší obci, 

díky uzávěrce Třídvorské silnice v Kolíně. Nedodržuje se povolená rychlost a bylo by potřeba 

zprovoznit ukazatele rychlosti v obci, snad by to pomohlo. Má obavy z toho, až budou 

zpoplatněny silnice I. třídy, že v naší obci bude velký provoz. Vedení obce by se na tuto 

skutečnost mělo připravit, aby kamiony neničily naše komunikace. Požaduje omezení vjezdu 

velkých aut do obce. Dále upozornil na to, že začaly na polích podzimní práce a technika 

znečišťuje komunikace. Vedení obce by mělo uživatelé těchto pozemků na tuto skutečnost 

upozornit, aby po sobě uklidili. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že toto se řeší každý rok 

a dle jeho názoru se to lepší. Není v jeho silách, aby hlídal každé pole. Rychlost v obci řeší 

s Policií ČR velmi často. Pan Josef Bourek si stěžuje na parkování automobilů na místních 

komunikacích a na veřejné zeleni a nedodržování jednosměrného provozu v ulici A. Jiráska. Žádá 

o to, aby učitelky v mateřské škole na to rodiče dětí upozorňovaly. Paní Iva Boušková se 

dotazovala, proč je tam jednosměrka. Vysvětlil starosta obce, že je to z důvodu platné přednosti 

zprava v celé části Bašta, je tam problémová křižovatka, kde si řidiči nedávají přednost v jízdě. 

Úmyslem je zklidnění této ulice. Pan Josef Bourek požaduje, aby se do příštího čísla 

Starokolínského zpravodaje dalo upozornění pro občany, aby se zdrželi např. sekání trávy nebo 

řezání dříví na státní svátky a na Starokolínské posvícení, dle jeho názoru to není vhodné. Dále by 

tam mělo být i upozornění na zákaz pálení mokrého listí na zahradách. Starosta obce Luboš 

Železný ho vyzval, aby až někoho uvidí pálit listí na zahradě, toto nafotil a poslal podnět na 

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí. Ing. Věra Chobotová upozornila na nevhodné 

parkování před základní školou. Požádala paní ředitelku, aby vyvěsili na plot školy upozornění, na 

parkoviště u bytovek. Starosta obce Luboš Železný chce do této lokality dát značku zákaz 

zastavení. Pan Luděk Kedršt požádal, aby vedení obce a zastupitelé vysvětlili, zda splnili to, co 

měli ve volebním programu – např. vybudování výtahu na budově Obecního úřadu, Jednotu, 

ochranu vody v krajině (zmizela stavidla v Holečků). Dále se dotazoval, co se bude dělat v části 

obce Bašta. Odpověď nepožaduje hned, ale na příštím zasedání Zastupitelstva obce. Reagoval 

starosta obce Luboš Železný, nyní probíhají na katastru obce Starý Kolín pozemkové úpravy, na 

situaci zadržování vody upozornil při jednání. Na výtah se zpracovává projektová dokumentace, 

bude vybudován spolu s rekonstrukcí kina do 2 let. Na Baštách bude probíhat revitalizace 
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Rybníčku. Mgr. Iva Bendžíková se dotazovala na to, zda se bude rekonstruovat ulice Dukelských 

hrdinů. Odpověděl starosta obce Luboš Železný, že zatím má cenovou nabídku na projektovou 

dokumentaci části této ulice a ulice Pod drahou. Jednalo by se o položení asfaltu ke trafu. Termín 

realizace není znám, záleží na tom, zda se bude rekonstruovat ulice Kolínská. Pan Josef Bourek se 

dotazoval, zda by se nemohl použít původní projekt, aby se ušetřily prostředky. Mgr. Irena 

Pánková se dotazovala na termín setkání s architektem nad projektem základní školy. Odpověděl 

starosta obce Luboš Železný, že termín včas upřesní, ale jednalo by se o 24. 10. 2019 nebo 7. 11. 

2019. 

  

13. Zpráva návrhové komise       

 Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise. 

 

14. Závěr  

Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 20,05 hodin. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 14. 10. 2019 

 

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

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

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

                     

 

 

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

                                                                                                              Luboš Železný 

                                                                                                      starosta obce Starý Kolín 

  

Přílohy: 

- Prezenční listina 

- Usnesení 

 


