Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Datum zasedání: 12. 12. 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, Ing. Jan
Mančal, CSc., Ing. Martin Mistr, Ph.D.
Omluvena: Mgr. Marie Smutná
Zasedání bylo zahájeno v 18 hodin.
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno 10 členů Zastupitelstva obce, 1 členka
Zastupitelstva obce Starý Kolín byla omluvena. Zastupitelstvo obce Starý Kolín bylo
usnášeníschopné. Zápis z minulého veřejného zasedání č. 10 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 obce Luboš Železný navrhl ověřovateli
zápisu pana Martina Němce a Mgr. Irenu Pánkovou, zapisovatelku paní Darinu Viktorovou a
návrhovou komisi ve složení pan Pavel Horák – předseda, Ing. Věra Chobotová, pan Jakub
Viktora.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Starosta obce Luboš Železný přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 01/11/19:
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, Ing. Věra Chobotová, pan
Jakub Viktora
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 01/11/19 bylo schváleno.
Starosta obce Luboš Železný informoval, že program 11. 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. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Starý Kolín
3. Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě č. 82/02 o nakládání s odpady v obci Starý Kolín pro rok 2020
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4. Rozpočtové opatření č. 5/2019
5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Starý Kolín na období 2020 – 2023
6. Rozpočet obce Starý Kolín na rok 2020
7. Stočné pro rok 2020
8. Vodné pro rok 2020
9. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý Kolín
10. Smlouva o spolupráci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje na akci
„Rekonstrukce ulice Kolínská“
11. Revokace Usnesení č. 04/09/19, ze dne 8. 10. 2019
12. Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
13. Revokace Usnesení č. 05/09/19, ze dne 8. 10. 2019
14. Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému
Shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15. Diskuse
16. Zpráva návrhové komise
17. Závěr
Starosta obce Luboš Železný navrhl úpravu programu, a to vložit:
bod Zpráva Kontrolního výboru, který bude zařazen jako bod č. 15. Číselná řada dalších bodů
programu bude posunuta až k bodu 18.
Upravený program zasedání
1. Zahájení
2. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Starý Kolín
3. Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě č. 82/02 o nakládání s odpady v obci Starý Kolín pro rok 2020
4. Rozpočtové opatření č. 5/2019
5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Starý Kolín na období 2020 – 2023
6. Rozpočet obce Starý Kolín na rok 2020
7. Stočné pro rok 2020
8. Vodné pro rok 2020
9. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý Kolín
10. Smlouva o spolupráci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje na akci
„Rekonstrukce ulice Kolínská“
11. Revokace Usnesení č. 04/09/19, ze dne 8. 10. 2019
12. Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
13. Revokace Usnesení č. 05/09/19, ze dne 8. 10. 2019
14. Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému
Shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15. Zpráva kontrolního výboru
16. Diskuse
17. Zpráva návrhové komise
18. Závěr
Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
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Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 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
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 02/11/19 bylo schváleno.
2. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Starý Kolín
Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že Dílčí přezkoumání hospodaření
obce Starý Kolín za rok 2019 se uskutečnilo dne 10. 12. 2019 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 a vyjmenovala všechny
kontrolované oblasti.
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. 03/11/19:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Starý Kolín za rok 2019
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 03/11/19 bylo schváleno.
3. Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě č. 82/02 o nakládání s odpady v obci pro rok 2020
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. Jedná se o cca 6%
navýšení oproti roku 2019.
Pro rok 2020 se ceny upravují následovně:
• sběr a svoz směsného komunálního odpadu (1 x týdně) 330,20 Kč bez DPH/obyvatel
(v roce 2019 311,50 Kč), 330,20 Kč bez DPH/rekreační objekt určený k individuální
rekreaci (v roce 2019 311,50 Kč)
• odstranění směsného komunálního odpadu - základní cena za uložení 809,- Kč bez DPH
/tuna (v roce 2019 763,- Kč), sazba základního poplatku 500,- Kč bez DPH/tuna (stejně
jako v roce 2019)
• odstranění bioodpadu - základní cena za uložení 426,- Kč bez DPH /tuna (v roce 2019
402,- Kč)
• svoz nádob 110 a 120 litrů od obecních zařízení a osob podnikajících (1 x týdně)
2 746,- Kč bez DPH/ks/rok (v roce 2019 2 590,- Kč)
Stránka 3 z 17

•
•
•

−
−
−
−
−

svoz nádob 240 litrů od obecních zařízení a osob podnikajících (1 x týdně) 4 871,- Kč bez
DPH/ks/rok (v roce 2019 4 595,- Kč)
svoz nádoby 1 100 litrů od obecních zařízení a osob podnikajících - hřbitov (1 x týdně)
18 150,- Kč bez DPH/ks/rok (v roce 2019 17 123,- Kč)
svoz nebezpečných odpadů a pneumatik na telefonické zavolání prostřednictvím vozidla
Mercedes Benz 34,- Kč/km (v roce 2019 32,- Kč), manipulace 190,- Kč bez DPH/15
minut (v roce 2019 180,- Kč), cena za uložení těchto odpadů:
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
10 990,- Kč/tuna bez DPH (v roce 2019 10 176,- Kč)
Jiné motorové, převodové a mazací oleje 6 479,- Kč/tuna bez DPH (v roce 2019
5 999,- Kč)
Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125 6 479,- Kč/tuna bez DPH (v roce 2019 5 999,Kč)
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 15 040,- Kč/tuna
bez DPH (v roce 2019 13 926,- Kč)
Pneumatiky 2 895,- Kč/tuna bez DPH (v roce 2019 2 731,- Kč)

Vysvětlení kódů odpadů, které jsou uvedeny v Dodatku č. 1/2020:
200301 Směsný komunální odpad
200201 Bio odpad
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje
200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125
200125 Jedlý olej a tuk
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
160103 Pneumatiky
Ing. Věra Chobotová se dotazovala na číslo Dodatku, proč je 1/2020, dle jejího názoru by mělo být
1/2019. Odpověděla místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová, že číslo určila SOP, a.s.,
Přelouč a nejedná se o číslování smluv dle číselné řady obce Starý Kolín. Starosta obce Luboš
Železný informoval, že se zúčastnil 9. 12. 2019 valné hromady SOP, a.s. Přelouč, kde mimo jiné
bylo zmíněno, že jiné obce přistoupily na svoz komunálních odpadů z popelnic 1x za čtrnáct dní a
je to dostačující. Touto cestou by se měla dle jeho názoru vydat i naše obec. Chce, aby se
zastupitelé nad tímto zamysleli. Dále informoval, že v roce 2020 bude na sběrném dvoře
vybudováno nové místo na sběr nebezpečných odpadů a tyto opady si bude z naší obce odvážet
odborná firma a ne my sami. Starosta obce také informoval, že od roku 2021 se zdraží dramaticky
skládkové, které se bude muset promítnou i do poplatku za odpady pro občany obce. Pochválil
spolupráci s firmou SOP, a.s. Přelouč a znovu připomněl na nutnost zlepšení třídění odpadů v naší
obci. Ing. Martin Mistr, Ph.D. se dotazoval na to , zda je známa celková částka nákladů na odpady,
která bude po navýšení potřeba zohlednit v rozpočtu obce. Odpověděla místostarostka obce Bc.
Petra Kubátová Krchová, že ano a Ing. Věra Chobotová upozornila, že v rozpočtu obce na rok
2020 je vyčleněna částka na odpady ve výši 1 300 000,- Kč. Jiné připomínky z řad občanů a
zastupitelů nebyly.
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Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 04/11/19:
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
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 04/11/19 bylo schváleno.
4. Rozpočtové opatření č. 5/2019
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).
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Příjmy:
par.

pol.
1111

Daň z příjmů FO

1112

Daň z příjmů FO z přiznání

20 000,00

1113

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

15 000,00

1211

Daň z přidané hodnoty

1 250 000,00

1334

Odvody za odnětí půdy

300,00

1340

Poplatek komunální odpad

1381

Daň z hazardních her

1511

Daň z nemovitostí

960 000,00

6 000,00
35 000,00
350 000,00

4111 Neinvestiční přijaté transfery
……………… Vyúčtování voleb Evropský parlament

-25 878,24

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery
……………… Dotace KÚSK HZS dobrovolné hasiči

38 201,00

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 109 001,50

………

Dotace na Rekonstrukci hasičské zbrojnice
6 600,00 věcná břemena

1012
2310

Pitná voda

2 280,00 nájem vodárna

2321

Odvádění odpadních vod

76 000,00 stočné

3612

Bytové hospodářství

60 000,00 nájem byty

3613

Nebytové hospodářství

5 500,00 nájem kadeřnice
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3632

Pohřebnictví

20 000,00 pronájem hrob. míst

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

45 000,00 svoz odp. na skládku

3725

Využívání a zneškodňování odpadů

80 000,00 tříděný odpad

1361

Správní poplatky

1 500,00
Celkem příjmy

4 054 504,26 Kč

Výdaje:
par.
-3 792 006,52 Rozdíl k vyrovnání rozpočtu

2212

Komunikace

3745

Péče o vzhled obce

95 000,00 Mzdy včetně odvodů

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

15 000,00 Svoz komunálního odpadu

6117

Volby do Evropského parlamentu

-25 878,24 Vyúčtování voleb

Výdaje celkem

- 3 707 884,76 Kč

Ing. Věra Chobotová se dotazovala, proč je nižší částka v příjmech a výdajích než ta, která byla
v materiálech, které obdrželi zastupitelé k prostudování. Vysvětlila místostarostka obce Bc. Petra
Kubátová Krchová, že se jedná o změnu danou při jednání. Je to částka 1 500,- Kč v položce
správní poplatky 1361. Ing. Martin Mistr, Ph.D. se dotazoval, jak to vypadá celkově s financemi
obce. Odpověděla místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová. Ing, Věra Chobotová
připomněla, že se v roce 2019 neuskutečnily plánované výdaje na komunikace, ulice Kolínská.
Dále upozornila na to, že schodkový rozpočet by neměl být pro obec problém v tom případě, když
se budou důsledně dodržovat výdaje. V roce 2020 je naplánována rekonstrukce ulice Kolínské a
mohou se objevit vícepráce, se kterými se nepočítalo. Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů
nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 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
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 05/11/19 bylo schváleno.
5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Starý Kolín na období 2020 - 2023
Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že povinnost sestavovat
střednědobý výhled rozpočtu obce vyplývá z platné legislativy. Střednědobý výhled rozpočtu obce
se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let.
Výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých
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závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích. Rozpočtový výhled obce Starý Kolín na období
2020 - 2023 obsahuje členění příjmů na daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Výdaje se
člení na běžné a kapitálové. Součástí výhledu je i financování zahrnující mj. poslední splátku
úvěru na kanalizaci a ČOV ve výši být 2 071 796,- Kč v roce 2020.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Střednědobý výhled obce Starý Kolín na období 2020 – 2023 (v Kč) - NÁVRH
Rozpočtový výhled
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Použití fin. prostředků z min. období
Splátka úvěru
Financování celkem

2020
22 983 000,00
5 722 100,00
1 212 050,00
365 000,00
30 282 150,00
20 085 350,00
17 144 768,00
37 230 118,00
9 019 764,00
-2 071 796,00
6 947 968,00

2021
23 574 650,00
5 100 000,00
0,00
375 000,00
29 049 650,00
19 567 880,00
10 750 000,00
30 317 880,00
1 268 230,00
0,00
1 268 230,00

2022
24 281 800,00
5 231 000,00
0,00
385 000,00
29 897 800,00
19 689 800,00
10 500 000,00
30 189 800,00
292 000,00
0,00
292 000,00

2023
25 010 350,00
5 300 000,00
0,00
393 800,00
30 704 150,00
20 500 000,00
15 000 000,00
35 500 000,00
4 795 850,00
0,00
4 795 850,00

Saldo příjmů a výdajů

-6 947 968,00

-1 268 230,00

-292 000,00

-4 795 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo včetně financování

Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová doplnila, že rozpočtový výhled se bude vyvíjet
v návaznosti na aktuální situaci Základní školy. Ing. Věra Chobotová informovala, že jako
předsedkyně Finančního výboru výhled sestavovala ve spolupráci s účetní obce. Jiné připomínky
z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 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

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 06/11/19 bylo schváleno.
6. Rozpočet obce Starý Kolín na rok 2020
Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že Rozpočet obce na rok 2020 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 Starý Kolín z předpokládaných běžných provozních výdajů dle skutečnosti minulých
let a připravovaných větších investičních a neinvestičních akcí.
Návrh rozpočtu obce Starý Kolín na rok 2020 byl sestaven jako schodkový s celkovými příjmy
30 282 150,- Kč a výdaji ve výši 37 230 118,- Kč. Schodek ve výši 6 947 968,- Kč bude pokryt
použitím prostředků z minulých období (přebytků hospodaření). Splátky úvěru za kanalizaci a
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ČOV, jejichž výše pro rok 2020 činí 2 071 796,- Kč, jsou zahrnuty do financování a budou
pokryty rovněž použitím prostředků z minulých období.
Příjmy v roce 2020:
Daňové příjmy, přijaté dotace
Návrh celkové výše daňových příjmů na rok 2020 vychází z návrhu státního rozpočtu na rok 2020.
Daňové příjmy jsou rozpočtovány dle předpokládané skutečnosti roku 2020. 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 365 000,- Kč.
Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy tvoří příjmy z pronájmu nebo prodeje majetku obce a ostatní příjmy ze služeb
poskytovaných obcí.
Výdaje v roce 2020:
Par. 2212 - Komunikace
Celoroční údržba a opravy komunikací, náklady na pořízení materiálu. Smluvní zajištění zimní
údržby místních komunikací. Hlavními položkami jsou stavební úpravy v ulici Kolínské 8 860
000,- Kč a stavební úpravy pro zvýšení bezpečnosti chodců v lokalitě u Vany 600 000,- Kč.
Par. 2310 - Pitná voda
Kromě běžných výdajů je zde počítáno s částkou 200 000,- Kč na opravu vodárny a 110 000,- Kč
na služby spojené s jejím provozem.
Par. 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 2 280 000,- Kč. Celková suma
v této kapitole je 4 456 300,- Kč.
Par. 2333 - Úpravy drobných vodních toků
Rekonstrukce Rybníčku na Baštách 864 768,- Kč.
Par. 3113 - Základní škola a Mateřská škola
Oprava tříd 200 000,- a rekonstrukce zdravotně technické instalace v budově Mateřské školy na
Baštách 300 000,- Kč. Projektová dokumentace na přístavbu družiny, Mateřské školy a tělocvičny
Základní školy Starý Kolín 1 800 000,- Kč. Každoroční příspěvek na provozní náklady Základní
školy a Mateřské školy byl s ohledem na rostoucí ceny energií navýšen na 1 900 000,- Kč.
Celková částka je ve výši 4 265 550,- Kč.
Par. 3314 - Knihovna
Běžný provoz včetně nákupu knih dle knihovnického standardu. Pro tuto kapitolu je počítáno s
částkou 220 250,- Kč.
Par.. 3392 - Zájmová činnost v kultuře
Běžný provoz kulturního domu včetně údržby a opravy střechy 623 350,- Kč.
Par. 3399 - Ostatní záležitosti kultury
Částka 361 000,- Kč zahrnuje zejména zpravodaj, kalendáře pro rok 2021, divadelní představení
pro děti a organizaci Sousedských setkání. Nově je zadána částka 100 000,- jako příspěvek na
opravu kostela sv. Ondřeje.
Par. 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
Podpora spolků v obci 330 000,- Kč (veřejná finanční podpora). Celková rozpočtovaná částka je
441 000,- Kč.
Par. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
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Údržba dětského hřiště, nový prvek na dětské hřiště. V rozpočtu pro rok 2020 jde o kalkulaci ve
výši 68 500,- Kč.
Par. 3511 - Všeobecná ambulantní péče
Údržba objektu Zdravotního střediska, včetně oprav vnitřních prostor a podlahy 300 000,- Kč.
Par.. 3612 - Bytové hospodářství
Údržba bytového fondu, drobné opravy, fasáda domu č.p. 146 v Baštecké ulici, částka celkem
660 000,- Kč.
Par. 3613 Nebytové hospodářství
Běžná údržba nebytových prostorů, projektová dokumentace na opravu budovy kina. Výdaje na
provoz a údržbu pronajímaných prostor včetně nákladů na projektovou dokumentaci jsou
nastaveny na částku 156 000,- Kč.
Par. 3631 - Veřejné osvětlení
Údržba veřejného osvětlení. Zde jsou výdaje v celkové výši 3 550 500,- Kč, ty jsou rozpočtovány
jak na běžné provozní náklady, tedy náklady na spotřebu elektrické energie, provádění oprav a
nákup materiálu a ostatních služeb, tak i na výměnu veřejného osvětlení v ulici Kolínské ve výši
2 990 000,- Kč.
Par. 3632 - Pohřebnictví
Nová brána na hřbitově, včetně zednických prací - částka 350 000,- Kč.
Par.. 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, nákup nových kontejnerů na odpad, plechová hala na
sběrný důr. Celková suma ze všech tří kapitol 3 134 600,- Kč.
Par. 3745 - Vzhled obce a veřejná zeleň
Běžná údržba veřejné zeleně, její obnova. Úklid obce. Částka 3 201 500,- Kč, ze které je 897 000,Kč určeno na zeleň v Kolínské ulici.
Par. 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část
Částku 374 200,- Kč tvoří obvyklá údržba objektu hasičské zbrojnice a techniky, zajištění činnosti
jednotky SDH.
Par. 6112 - Zastupitelstvo obce
Mzdové náklady včetně povinných odvodů na uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva
předsedy a členy komisí a výborů. Suma 1 426 000,00,-Kč.
Par. 6171 - Místní správa
Neinvestiční náklady na provoz Obecního úřadu - mzdové náklady, režijní náklady za běžný
provoz (telefony, kancelářské potřeby, školení, apod.) pro rok 2020 je počítáno s 290 000,- Kč
investicí do opravy fasády budovy Obecního úřadu. Celkem 2 333 000,- Kč.
Finanční operace, Pojištění - náklady na vedení účtů u banky, pojištění budov, pojištění vozidel,
pojištění odpovědnosti za škodu, atd.
Splátka úvěru na financování akce ČOV 2 071 796,- Kč.
Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová znovu připomněla, že v roce 2020 je nutné
předložit Finančním výborem zpracovaný jednotný postup pro podávání žádostí o poskytnutí
veřejné finanční podpory z rozpočtu obce pro spolky. Předsedkyně Finančního výboru poděkovala
za připravený rozpočet na rok 2020 a pochválila práci účetní obce. Původní návrh rozpočtu byl o
cca 1 000 000,- Kč vyšší a všechny připomínky Finančního výboru byly do návrhu rozpočtu na
rok 2020 zapracované. Upozornila na velký deficit, který je ale dle jejího názoru ufinancovatelný
za podmínek, že se budou striktně dodržovat výdaje. Finanční výbor nemůže korigovat výdaje, to
přísluší pouze správci rozpočtu. Finanční výbor pouze sleduje plnění rozpočtu, ale zpětně nic
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neovlivní. Ing. Věra Chobotová upozornila na to, že Finanční výbor není oprávněn přijímat
opatření při zjištění nedostatků v hospodaření obce, to přísluší pouze Zastupitelstvu obce a žádá,
aby tento požadavek byl zapracován do Usnesení. Co se týká nastavení jednotného postupu pro
podávání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce pro spolky, upozorňovala
na to již v srpnu 2019, řeší to zákon o rozpočtových pravidlech obcí. Pokud Finanční výbor toto
zpracuje a navrhne Zastupitelstvu obce ke schválení spolky se dostanou k dotacím až v dubnu
nebo květnu roku 2020 a individuální dotace se pak budou moci poskytnou pouze v mimořádných
situacích. Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová doplnila, že všechny spolky čerpají
dotace mezi dubnem až červnem kalendářního roku a informace o změně pravidel pro podávání
žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce jim bude včas poskytnuta. Dále Ing.
Věra Chobotová upozornila na to, že náklady na akci rekonstrukce Kolínské ulice tvoří pouze 1/3
rozpočtovaných nákladů a zbylé 2/3 jsou na rekonstrukci před Obecním úřadem a výjezdem na
Kolínskou ulici, veřejné osvětlení a veřejnou zeleň. Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů
nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 07/11/19:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1. schvaluje
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)
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. ukládá
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 postup pro podávání a vyřizování
….žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce.
T : do 15. 2. 2020
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 07/11/19 bylo schváleno.
7. Stočné pro rok 2020
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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 2020. Stočné pro rok
2020 vychází dle kalkulace na 54,99 Kč/m3 bez DPH, tj. 63,24 Kč/m3 včetně DPH. Ve srovnání s
letošním rokem se jedná o navýšení o 3,59 Kč bez DPH, tj. o 4,13 Kč včetně DPH.
Starosta obce Luboš Železný upozornil, že cena za stočné je vyšší oproti minulým letům, ale od 1.
5. 2020 se sníží sazba DPH z původních 15 % na 10 % a mělo by tím dojít i ke snížení ceny pro
občany. Vybrané finanční prostředky zůstávají obci. Obec je v předstihu oproti Finanční analýze
SFŽP a proběhne jednání s firmou VHS Kutná Hora. V roce 2015 obec požádala o přepočet cen
Finanční analýzy, SFŽP vyšel obci vstříc a ceny stočného jsou příznivější o 2,- Kč a pro rok 2021
se předpokládá nižší nárůst ceny stočného. Ing. Martin Mistr, Ph.D. se dotazoval, zda se cena
bude muset znovu schvalovat s ohledem na snížení DPH. Odpověděl starosta obce Luboš Železný,
že ne. Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 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
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 08/11/19 bylo schváleno.
8. Vodné pro rok 2020
Starosta obce Luboš Železný informoval, že společnost Energie AG Kolín, a.s. (pozn. dříve
VODOS s.r.o.), Legerova 21, Kolín předložila, co by provozovatel veřejného vodovodu v obci
Starý Kolín, návrh ceny vodného pro rok 2020. V kalkulaci je navrženo zvýšení ceny z důvodu
růstu ceny vstupů.
Navrhovaná cena vodného činí 27,11 Kč/m3 bez DPH, 31,18 Kč/m3 včetně DPH, což by
představovalo zvýšení ceny oproti letošnímu roku o 2,37 Kč/m3 s DPH, tj. 8,22 %.
Pro rok 2019 je cena vodného v obci Starý Kolín 25,05 Kč/m3 bez DPH, 28,81 Kč/m3 včetně DPH.
Starosta obce Luboš Železný informoval, že byl dne 5. 12. 2019 byl spolu s místostarostkou na
jednání s místostarostkou obce Bc. Petrou Kubátovou Krchovou na firmě Energie AG Kolín, a.s.,
kde domluvili tuto cenu. Původní návrh byl 33,54 Kč/m3. Ze schůzky měl dobrý pocit, ve firmě,
původně VODOS Kolín, se změnilo vedení. Byla nalezena shoda, postup byl seriózní. Ing. Martin
Mistr, Ph.D. upozornil na to, že ho zarazilo kolísání spotřeby vody. Vysvětlil starosta obce Luboš
Železný. Ing. Věra Chobotová nesouhlasí se stoupajícím náklady na režii. Pan Jakub Viktora
připomněl, že bylo dohodnuto, že nárůst ceny bude firmou vysvětlen Zastupitelům před jednáním
a upozornil na to, že v roce 2020 bude nové výběrové řízení na provozovatele obecního vodovodu.
Obává se toho, aby cena za vodné se opět nezvyšovala. Paní Iva Boušková se dotazovala, proč si
obec neprovozuje obecní vodovod sama, dle jejího názoru by se cena za vodné mohla snížit.
Vysvětlil starosta obce Luboš Železný, že legislativa je velmi složitá a obec by to sama nezvládla.
K jeho názoru se připojili i ostatní zastupitelé. Pan Jakub Viktora upozornil na to, že je dobře, že
obec je majitelem vodovodu. Ing. Martin Mistr Ph.D. upozornil na to, že nyní roční náklady obce
na vodovod činí 420 000,- Kč a pokud by si vodovod provozovala sama, byly by náklady vyšší.
Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová srovnala, cenu vodného v naší obci s okolními
obcemi. V naší obci je nižší vodné než stočné.
Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
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Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 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
Hlasování: pro - Luboš Železný, Bc. Petra Kubátová Krchová, Jakub Viktora, Martin Němec,
Pavel Horák, Ing. Jan Mančal, CSc., Ing. Martin Mistr, Ph.D., zdržely se - Mgr. Irena Pánková,
Iva Boušková, Ing. Věra Chobotová
Usnesení č. 09/11/19 bylo schváleno.
9. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o předání odpadních vod z obce Hlízov do ČOV Starý Kolín
Starosta obce Luboš Železný informoval, že dle odst. 1 čl. 5. 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. 5 ke Smlouvě, kterým dojde ke
změně přílohy.
Na základě kalkulace pro rok 2020 činí cena za předání odpadních vod pro obec Hlízov 28,Kč/m3 bez DPH, tj. 32,20 Kč/m3 včetně DPH. Ve srovnání s rokem 2019 dojde k navýšení ceny o
1,83 Kč bez DPH, tj. o 2,10 Kč včetně DPH.
V roce 2019 činila cena za předání odpadních vod 26,17 Kč/m3 bez DPH, tj. 30,10 Kč/m3 včetně
DPH. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k navýšení ceny o 1,71 Kč bez DPH, tj. o 2,10 Kč včetně
DPH.
Ing. Věra Chobotová se dotazovala, zda kalkulaci obdržela obec Hlízov. Odpověděla,
místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová, že ano. Jiné připomínky z řad občanů a
zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 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
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

Stránka 12 z 17

T: do 31. 12. 2019
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 10/11/19 bylo schváleno.
10. Smlouva o spolupráci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje na akci
„Rekonstrukce ulice Kolínská“
Starosta obce Luboš Železný informoval, že předmětem Smlouvy o společném zadání veřejné
zakázky č. S-2834/00066001/2019 - KH/JK/PŠ uzavřené ve smyslu § 7 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,
příspěvkovou organizací a Obcí Starý Kolín je úprava vzájemných práv a povinností souvisejících
se společným zadáním veřejné zakázky na stavební práce a veřejnou zakázku na služby na
zajištění technického dozoru investora a BOZP pro akci „III/3275 Starý Kolín“ a „Stavební
úpravy chodníků u III/3275, výstavba VO ve Starém Kolíně“.
Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnějšího dodavatele na provedení technického dozoru
investora a koordinátora BOZP a výběr nejvhodnějšího dodavatele na provedení stavebních prací
pro akce „III/3275 Starý Kolín“ a „Stavební úpravy chodníků u III/3275, výstavba VO ve
Starém Kolíně“ a uzavření třístranné smlouvy o poskytování služeb s poskytovatelem vybraným
na základě zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Zastupitelé obdrželi smlouvu
k prostudování a k připomínkování a zároveň jí prostudovala i právnička obce.
Starosta obce Luboš Železný upozornil na to, že veškeré další akce bude schvalovat Zastupitelstvo.
Ing. Věra Chobotová upozornila, na to, že ve smlouvě není uvedena dešťová kanalizace. Obává se
toho, aby tuto akci nedělal jiný zhotovitel a na staveništi nebyly dvě firmy. Starosta obce odpověděl, že
bude jeden zhotovitel na všechny akce. Pan Jakub Viktora doplnil, že dešťová kanalizace je součástí
této smlouvy a je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy a v projektové dokumentaci je součástí
komunikace. Dále pan Jakub Viktora upozornil, že se jedná pouze o smlouvu o spolupráci na zajištění
veřejné zakázky na výběr technického dozoru investora, BOZP a zhotovitele. Členem výběrové komise
budou zástupci naší obce a zadávací dokumentace bude předložena zastupitelům. Pan Jakub Viktora
upozornil, že v případě, že na základě výběrového řízení vzejde zhotovitel, který nebude pro realizaci
důvěryhodný, tak nebude muset být smlouva o dílo ze strany obce podepsaná a jelikož je obec Starý
Kolín jednou ze stran smluvního vztahu na plánovanou rekonstrukci ulice Kolínské, tak by realizace
nebyla tímto zhotovitelem prováděna. Ing. Věra Chobotová uvedla, že Zastupitelstvu obce musí být
tedy předložena ke schválení zadávací dokumentace a musí to být jedna zakázka. Dále upozornila na
termín podpisu smlouvy o spolupráci do 28. 2. 2020, mělo by to být nejpozději do konce letošního
roku. V usnesení byl dohodnut termín do 20. 12. 2019. Jiné připomínky z řad občanů a zastupitelů
nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 11/11/19:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky č. S2834/00066001/2019 - 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 . u k l á d á starostovi obce uzavřít Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky č. S2834/00066001/2019 – KH/JK/PŠ
T: do 20. 12. 2020
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Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 11/11/19 bylo schváleno.
11. Revokace Usnesení č. 04/09/19, ze dne 8. 10. 2019
Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že Zastupitelstvo obce Starý Kolín
na svém jednání dne 8. 10. 2019 schválilo Usnesením č. 04/09/19 Obecně závaznou vyhlášku
obce Starý Kolín č. 2/2019, kterou se měnila Obecně závazná vyhláška č. 01/2003, o místním
poplatku ze psů. Dne 6. 11. 2019 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2019 Sb. novela zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tato novela nabývá účinnosti
1. 1. 2020. Na základě této skutečnosti došlo ke změně textu Obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku ze psů č. 2/2019.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 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
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 12/11/19 bylo schváleno.
12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že dne 1. 1. 2020 nabývá účinnosti
novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, na základě této skutečnosti je vydána
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se zároveň zrušuje Obecně závazná vyhláška č.
01/2003 o místním poplatku ze psů ze dne 26. 11. 2003.
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.
Vyhláška kromě úprav plynoucích z výše zmiňované novely upravuje taktéž sazbu poplatku, a to
následovně:
Čl. 4
Sazba poplatku

(1)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa 100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 50,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 100,- Kč.

Sazba poplatku ze psa byla doposud definována v Obecně závazné vyhlášce obce Starý Kolín č. 01/2003, ta 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.
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Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 13/11/19:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Kolín č. 2/2019
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 13/11/19 bylo schváleno.
13. Revokace Usnesení č. 05/09/19, ze dne 8. 10. 2019
Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že Zastupitelstvo obce Starý Kolín
na svém jednání dne 8. 10. 2019 schválilo Usnesením č. 05/09/19 Obecně závaznou vyhlášku obce
Starý Kolín č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Dne 6. 11. 2019 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2019 Sb. novela zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tato novela nabývá účinnosti 1. 1. 2020. Na
základě této skutečnosti dochází ke změně v textu Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 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
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 14/11/19 bylo schváleno.
14. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019
Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že dne 1. 1. 2020 nabývá účinnosti
novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Na základě této skutečnosti je vydána
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, ze dne 12. 12. 2017.
K 31. 12. 2018 bylo k trvalému pobytu na adrese Náměstí 117, Starý Kolín 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.
Vyhláška kromě úprav plynoucích z výše zmiňované novely upravuje taktéž sazbu poplatku, a
osvobození od poplatku a to následovně:
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Čl. 4 - Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 350,- Kč za kalendářní rok stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní
rok.
Článek 6 - Osvobození se doplňuje v odstavci 2), písm. d)
Od poplatku se dále osvobozuje fyzická osoba:
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.
Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová informovala, že tato vyhláška byla schválena
Ministerstvem vnitra ČR. Ing. Martin Mistr, Ph.D. se dotazoval, zda bude nutné, každý rok schvalovat
novou vyhlášku. Odpověděla Ing. Věra Chobotová, že ne. Pouze pokud Zastupitelé budou chtít zvýšit
poplatek. Pan Pavel Horák doplnil, že zákonem je stanovená maximální výše poplatku na 1 200,- Kč.
Starosta obce Luboš Železný informoval, že města a obce vybírají převážně poplatek ve výši 600,- Kč
až 800,- Kč. Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 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
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 15/11/19 bylo schváleno.
15. Zpráva Kontrolního výboru
Předseda Kontrolního výboru Ing. Martin Mistr, Ph.D. informoval, že tisk je předkládán
v souladu s § 119 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Za období od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019 bylo kontrolováno:
Usnesení – bylo kontrolováno celkem 49 Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva obce Starý
Kolín: číslo 4 ze dne 12. 3. 2019 až číslo 10 z 12. 11. 2019. Kontrolní výbor konstatuje, že
usnesení číslo 01/04/19 ze dne 12. 3. 2019 až číslo 04/10/19 ze dne 12. 11. 2019 jsou průběžně a
řádně plněna.
Zápisy z jednání Zastupitelstva obce Starý Kolín – u zápisů byla posuzována dvě kritéria a to, zda
jsou uvedeny úplné a pravdivé informace a zda je text srozumitelný i pro občany, kteří se jednání
nezúčastnili. Členové Kontrolního výboru konstatují, že Zápisy ze 4. zasedání Zastupitelstva obce
Starý Kolín ze dne 12. 3. 2019 až 10. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín ze dne 12. 11. 2019
odráží průběh jednání a jsou srozumitelné.
Reakce na doporučení ze zprávy Kontrolního výboru za období od 1. 9. 2018 do 31. 3. 2019:
Kontrolní výbor doporučil sjednocení názvů s označením čísla usnesení umístěných na webových
stránkách obce. Je pravda, že z názvu dokumentu je již patrné, o jaké jednání Zastupitelstva obce
Starý Kolín se jedná, stále se však objevuje několik způsobů pojmenování souborů.
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Kontrolní výbor dále doporučil ukládat Zápisy a Usnesení obce Starý Kolín ve strojově čitelném
formátu tak, aby bylo možné v textu vyhledávat. Ve sledovaném období jsou všechny Zápisy a
Usnesení obce Starý Kolín ukládány ve strojově čitelném formátu a je možné v nich vyhledávat.
Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly.
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 16/11/19:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru za období 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat.
Usnesení č. 16/11/19 bylo schváleno.
16. Diskuse
Ing. Věra Chobotová se dotazovala, kdy bude odstraněna navezená hlína a obrubníky u kapličky
na konci Kateřinské ulice, jedná se dle jejího názoru o černou skládku. Odpověděl starosta obce,
že jedná o deponii vytěženého materiálu z chodníků v Kateřinské ulici. Nejedná se o černou
skládku a materiál bude odstraněn do konce roku 2019.
17. Zpráva návrhové komise
Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise.
18. Závěr
Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 20,05 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 16. 12. 2019

Zapisovatelka: Darina Viktorová ………………………
Ověřovatelé: Martin Němec ...………………………….
Mgr. Irena Pánková ……………………………

……………………………………..
Luboš Železný
starosta obce Starý Kolín
Přílohy:
- Prezenční listina
- Usnesení
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