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                                                     U S N E S E N Í 

     z 11. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín konaného dne 12. 12. 2019 od 18:00 hodin     

……………….v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Starém Kolíně 

01/11/19 Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1. volí ověřovateli zápisu pana Martina Němce a paní Mgr. Irenu Pánkovou  

2. schvaluje zapisovatelku paní Darinu Viktorovou 

3. volí návrhovou komisi ve složení pan Pavel Horák - předseda, Ing. Věra Chobotová a pan     

…Jakub Viktora 

02/11/19 Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  program 11. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín. 

 

03/11/19 Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání 

hospodaření obce Starý Kolín za rok 2019 

 

04/11/19 Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 . s c h v a l u j e   Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě č. 82/02 o nakládání s odpady mezi obcí 

Starý Kolín a SOP a.s., Pardubická 1630, Přelouč, IČ: 60913843 

2 . u k l á d á   starostovi obce podepsat Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě č. 82/02 o nakládání s 

odpady v obci Starý Kolín                                                                        T: do 31. 12. 2019 

05/11/19 Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  s c h v a l u j e  Rozpočtové opatření č. 5/2019 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 prosinec 2019 

06/11/19  Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  Střednědobý výhled rozpočtu obce Starý Kolín na období 2020 - 2023  

07/11/19  Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  s c h v a l u j e   

a) Rozpočet obce Starý Kolín pro rok 2020, který je přílohou tohoto Usnesení 

  Příjmy celkem: 30 282 150,- Kč 

  Výdaje celkem: 37 230 118,- Kč 

Saldo příjmů a výdajů: - 6 947 968,- Kč (schodek) 
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Financování: 6 947 968,- Kč 

Saldo rozpočtu: 0,00 Kč 

b) závazné ukazatele Rozpočtu obce Starý Kolín na rok 2020, kterými budou paragrafy 

c) pravomoc starostovi obce k provádění změn rozpočtu pro rok 2020 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 .  u k l á d á   

a) Finančnímu výboru a účetní obce provést rozpis rozpočtu na jednotlivé položky a předat 

složkám obce                                                                                           T: do 31. 1. 2020 

b) Finančnímu výboru sledovat plnění příjmové i výdajové části rozpočtu obce                            

……………………………………………   …………………………..T:  průběžně 

c)   Finančnímu výboru obce předložit návrh jednotného postupu pro podávání a vyřizování  

…..žádostí  o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce            T : do 15. 2. 2020 

08/11/19  Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

schvaluje cenu stočného pro rok 2020 ve výši 63,24 Kč/m3 včetně DPH na základě předložené 

kalkulace, která je přílohou tohoto Usnesení 

 

09/11/19  Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání  

1. schvaluje navýšení ceny vodného pro rok 2020 na  31,18  Kč/m3 včetně DPH na základě 

předloženého návrhu a kalkulace od společnosti Energie AG Kolín, a.s., Legerova 21, Kolín, 

které jsou přílohou tohoto Usnesení 

2. ukládá starostovi obce písemně informovat společnost Energie AG Kolín, a.s., Legerova 

21, Kolín o vyjádření Zastupitelstva obce Starý Kolín k návrhu ceny vodného pro rok 2020                                                                  

………………………………………………………………………………….T : do 20. 12. 2019 

10/11/19  Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání  

1. schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý 

Kolín  

2. schvaluje cenu 32,20 Kč/m3 včetně DPH za předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV 

Starý Kolín pro rok 2020 na základě předložené kalkulace, která je přílohou tohoto Usnesení 

3. ukládá starostovi obce  
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a) informovat obec Hlízov o schválení Dodatku č. 5 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 2020                                                                                          T: do 20. 12. 2019 

b) podepsat Dodatek č. 5 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý 

Kolín                                                                                                             T: do 31. 12. 2019  

11/11/19  Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání  

1 . schvaluje uzavření Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky č. S-

2834/00066001/2019 - KH/JK/PŠ mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 

příspěvkovou organizací a Obcí Starý Kolín pro akci „III/3275 Starý Kolín“ a „Stavební úpravy 

chodníků u III/3275, výstavba VO ve Starém Kolíně“                                               

2. ukládá starostovi obce uzavří t  Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky č. S-

2834/00066001/2019 - KH/JK/PŠ                                                                    T: do 20. 12. 2019 

12/11/19  Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

revokuje Usnesení č. 04/09/19 o Obecně závazné vyhlášce obce Starý Kolín č. 2/2019, o 

místím poplatku ze psů 

13/11/19  Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Kolín č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 

14/11/19  Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

revokuje Usnesení č. 05/09/19 o Obecně závazné vyhlášce obce Starý Kolín č. 3/2019, o 

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

odstraňování komunálních odpadů 

15/11/19  Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Kolín č. 3/2019 o místním poplatku za 

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

komunálních odpadů 

16/11/19  Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru za období od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019 

 

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

Bc. Petra Kubátová Krchová v.r.                                       Luboš Železný v.r.                            

místostarostka obce Starý Kolín                                        starosta obec Starý Kolín 

 

Vyvěšeno dne:  16. 12. 2019 

Sejmuto dne:  


