
Stránka 1 z 14 

 

               Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

 

Datum zasedání: 21. 4. 2020 

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

Horák, Iva Boušková, Ing. Jan Mančal,CSc., Mgr. Marie Smutná, Mgr. Irena Pánková 

Omluveni: Ing. Martin Mistr, Ph.D., Martin Němec, Ing. Věra Chobotová 

Zasedání bylo zahájeno v 18 hodin. 

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

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

usnášeníschopné. Zápis z minulého veřejného zasedání č. 12 byl řádně vyložen a ověřovateli byl 

podepsán.  

1. Zahájení zasedání Zastupitelstva obce 

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 Mgr. Irenu Pánkovou a Ing. Jana 

Mančala, CSc., zapisovatelku Mgr. Marii Smutnou a návrhovou komisi ve složení pan Pavel Horák - 

předseda, pan Jakub Viktora a paní Iva Boušková. Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

Starosta obce Luboš Železný přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 01/13/20:  

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  v o l í  ověřovateli zápisu Mgr. Irenu Pánkovou a Ing. Jana Mančala, CSc. 

2 .  s c h v a l u j e  zapisovatelku Mgr. Marii Smutnou 

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

Boušková 
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Starosta obce Luboš Železný informoval, že program 13. 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. Smlouva o dílo na „III/3275 Starý Kolín“ 

3. Změna obecní hranice mezi k.ú Starý Kolín a k.ú.Veletov 

4. Územní studie Starý Kolín - U Klejnárky III. 

5. Volba 2. místostarosty 

6. Volba člena Kontrolního výboru 

7. Veřejná finanční podpora Klubu vodáků Starý Kolín - odvolání vůči sankci  

8. Řád veřejného pohřebiště, OZV č.1/2020, Nařízení obce 

9. Diskuse 

10. Zpráva návrhové komise 

11. Závěr 

Starosta obce Luboš Železný navrhl úpravu programu, a to: 

- Přejmenování bodu č. 2 z původního Smlouva o dílo na „III/3275 Starý Kolín“ na Výzva k    

………podání nabídky a zadávací dokumentace pro zakázku  „III/3275 Starý Kolín“ 

- Doplnění bodu Výsledek kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, 

………který bude zařazen jako bod č. 7. Číselná řada dalších bodů programu je posunuta a 

………zakončena bodem č.12. 

- V bodě s původním č. 8., nově č. 9 doplnit číselné označení Nařízení obce č. 1/2020 

 

                                            

 



Stránka 3 z 14 

 

       Upravený program zasedání 

1. Zahájení 

2. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro zakázku „III/3275 Starý Kolín“ 

3. Změna obecní hranice mezi k.ú Starý Kolín a k.ú.Veletov 

4. Územní studie Starý Kolín - U Klejnárky III. 

5. Volba 2. místostarosty 

6. Volba člena Kontrolního výboru 

7. Výsledek kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce 

8. Veřejná finanční podpora Klubu vodáků Starý Kolín - odvolání vůči sankci  

9. Řád veřejného pohřebiště, OZV č.1/2020, Nařízení obce č. 1/2020 

10. Diskuse 

11. Zpráva návrhové komise 

12. Závěr 

Paní Iva Boušková reaguje konkrétně k bodu č. 8 - k odvolání Klubu vodáků. K tomu by se měl 

vyjadřovat pouze starosta, nikoliv zastupitelstvo, starosta Luboš Železný upřesňuje, že chce věci nad  

20 000 Kč řešit veřejně, nevidí důvod, proč o tomto neinformovat zastupitele a občany, jde o to, že 

zastupitelé vezmou informaci na vědomí. Ptá se paní Ivy Bouškové, zda trvá na vyřazení bodu č. 8 z 

programu.  Místostarostka  Bc. Petra Kubátová Krchová upřesňuje, že bod o sankci navazuje na bod č. 

7 o kontrole hospodaření;  jedná se o sankci v návaznosti na přidělenou dotaci 30 000 Kč pro Klub 

vodáků; starosta Luboš Železný reaguje - zastupitelé mají právo požadovat vyřadit bod z programu, 

paní Iva Boušková si myslí, že bychom o tom neměli hlasovat. Starosta Luboš Železný upřesňuje, že 

Zastupitelstvu obce může předložit cokoliv. 

Pan Pavel Horák - mělo by se hlasovat o návrhu paní Bouškové a pak hlasovat o změně programu 

celkově. 

 

Předseda návrhové komise přednesl nový návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 02/13/20: 
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Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání schvaluje vyřazení bodu č.8 (Veřejná finanční podpora 

Klubu vodáků Starý Kolín - odvolání vůči sankci) z programu 13. zasedání  Zastupitelstva obce Starý 

Kolín. 

Hlasování: pro - Iva Boušková , proti - Luboš Železný, Bc. Petra Kubátová Krchová, Jakub Viktora,  

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

Návrh usnesení nebyl přijat. 

 

Předseda návrhové komise přednesl původní návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 02/13/20: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání schvaluje program 13. zasedání Zastupitelstva obce 

Starý Kolín. 

Hlasování: pro - Luboš Železný, Bc. Petra Kubátová Krchová, Jakub Viktora,  Pavel Horák,  Ing. Jan 

Mančal, CSc., Mgr. Marie Smutná, Mgr. Irena Pánková, proti - Iva Boušková  

Usnesení č. 02/13/20 bylo schváleno. 

 

2. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro zakázku „III/3275 Starý Kolín“ 

Starosta obce Luboš Železný uvedl, že jde o výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci ve 

smyslu ustanovení § 53 a § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku „III/3275 Starý Kolín“ na stavební práce zadávanou ve 

zjednodušeném podlimitním řízení. Součástí je návrh Smlouvy o dílo.  

     Předmětem smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „III/3275 Starý Kolín“. Rozsahem 

veřejné zakázky jsou stavební úpravy uličního prostoru ulice Kolínská - rekonstrukce vozovky a 

bezbariérové řešení chodníků, stavební úpravy místní komunikace v ulici Nádražní a Za Poštou, úpravy 

zpevněných ploch na náměstí, výstavba autobusových zastávek, parkovacích stání, stavební úpravy 

přechodů pro chodce včetně jejich nasvětlení a stavební úprava stávajícího odvodnění a výstavba 

dešťové kanalizace.  

     Předmětná stavba je umístěna podél stávají silnice třetí třídy III/3275 a podél stávajících místních 

komunikací v ulici Nádražní a Za Poštou v obci Starý Kolín. 
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Starosta Luboš Železný doplňuje informace: rekonstrukce měla začít v dubnu 2020, nicméně vzhledem 

k okolnostem se vše pozdrží a není jasné, jestli se začne ještě letos. Jsou nějaké dotazy? Ptá se Ing. Jan 

Mančal, CSc., připomíná situaci s mostem - začne se pozdě vzhledem k roční době a pak se práce 

zastaví, nebylo by lepší přesunout celou akci na příští rok? Starosta Luboš Železný: uvažuje se o tom, 

že přes zimu by se rozhodně nezastavily veškeré práce; most není úplně srovnatelný příklad, protože 

obec neměla na stavební firmu vliv. U Kolínské ulice je obec jedním ze tří partnerů smlouvy - bude 

hodně záležet na zhotoviteli, mají 7 měsíců na přípravy i realizaci ve shodě s dokumentací; je jasné, že 

se celá stavba letos nestihne s ohledem na úpravy křižovatky na náměstí, to se zřejmě odloží na příští 

rok, ale základ, tj. silnice včetně osvětlení a veřejné kanalizace se musí stihnout letos. 

Pan Jakub Viktora doplňuje starostu Luboš Železného: smlouva nebude podepsána hned po 

vysoutěžení zhotovitele, ale až po schválení zastupiteli; zatím to tímto bodem posouváme k tomu, aby 

se vybral zhotovitel, nikoliv k uzavření smlouvy, je to zákon o zadávání veřejných zakázek; stavba 

tímto nezačíná. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 03/13/20: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání  

1. schvaluje   

a) zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném 

podlimitním řízení s názvem „III/3275 Starý Kolín“   

b) výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky pro veřejnou zakázku na 

stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „III/3275 Starý Kolín“ dle 

neveřejné přílohy č. 1 k Tisku č. 03/13/20 

c) návrh Smlouvy o dílo na stavební práce „III/3275 Starý Kolín“ dle neveřejné přílohy č. 4 k Tisku č. 

03/13/20 

d) návrh na jmenování členů komise a jejich náhradníků na „III/3275“ ulice Kolínská výběr zhotovitele 

dle neveřejné přílohy č. 6 k Tisku č. 03/13/20  
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2. ukládá starostovi obce jmenovat členy komise a jejich náhradníky na „III/3275“ ulice Kolínská 

výběr zhotovitele dle neveřejné přílohy č. 6 k Tisku č. 03/13/20 

                                                                                                                                     T:  30. 4. 2020  

 Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

Usnesení č. 03/13/20 bylo schváleno. 

      

3. Změna obecní hranice mezi k.ú. Starý Kolín a k.ú. Veletov 

Starosta obce uvedl, že Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín v souladu s 

ustanovením § 40 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí obnovuje katastrální operát v 

katastrálním území Starý Kolín obce Starý Kolín. Součástí obnovy katastrálního operátu je zjišťování 

hranic pozemků a vnějšího obvodu budov. Vzhledem k možnostem, které tento postup nabízí a 

umožňuje a na žádost starosty obce Starý Kolín, ředitelka Katastrálního pracoviště Kolín navrhla 

řešení, na kterém se shodly všechny strany s tím, že s tímto návrhem musí souhlasit nejen zastupitelstva 

obou obcí, ale hlavně vlastníci pozemků.    

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 04/13/20: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání schvaluje návrh změny katastrální hranice mezi obcemi 

Starý Kolín a Veletov dle předloženého soupisu. 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

Usnesení č. 04/13/20 bylo schváleno. 

 

4. Územní studie Starý Kolín -U Klejnárky III 

 Bod přednesl starosta Luboš Železný. Předmětem územní studie (dále ÚS) je umístění domů na 

parcele č. 31, dále umístění komunikací a zeleně na okraji lokality rodinné zástavby v k.ú. Starý Kolín. 

Řešené území se nachází ve východní části rozvojové lokality Z12 v západní části obce Starý Kolín. 
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Celá lokalita leží v zóně záplavového území Q100 Klejnárky, v jejímž údolí tato část obce leží. Území 

zároveň navazuje na stávající funkční bytovou zástavbu souboru různě starých rodinných domů. 

     Území je zatím zemědělsky využívané a navazuje na stávající zástavbu domu městského a 

příměstského typu. Z východní strany je plánováno napojení celé lokality na stávající dopravní 

komunikační sít. Je počítáno s protažením místní komunikace ze severu přes pozemek 31/15 a dále a na 

vlastní pozemky. Návrh počítá s budoucím rozvojem obytné zástavby, a proto jsou součástí uliční 

propojení dále na západ a také na jih. 

     Jednoznačným cílem studie je připravit základní infrastrukturní podmínky pro rozvoj 

lokality, stabilizovat parcelaci a budoucí veřejné prostory a zabezpečit základní regulační 

podmínky pro umístění a parametry budoucí zástavby.  

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 05/13/20: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

schvaluje územní studii Starý Kolín - U Klejnárky III. v rozvojové lokalitě Z12 územního plánu obce 

Starý Kolín, včetně připomínek vzešlých při jednání.  

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

Usnesení č. 05/13/20 bylo schváleno. 

 

5. Volba 2. místostarosty 

Body přednesl starosta obce Luboš Železný. 

 a) určení počtu místostarostů  

Návrh na dva místostarosty. 

Starosta  Luboš Železný informuje, proč k volbě dochází. Navrženo po dohodě s místostarostkou. 

Agenda stále narůstá, jsou v plánu velké stavby a investice a nároky na informovanost občanů jsou 

velké a obec potřebuje odborníka na technologie - proto starosta navrhuje pana Pavla Horáka. 

Podrobnosti budou v následných bodech zasedání. 
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Dotaz I.B. na prvním veřejném zasedání bylo hovořeno o jednom místostarostovi, varianta uvolněného 

místostarosty. I.B. si dělala průzkum v obcích, nakolik je toto zvykem - není to podle jejího průzkumu 

zcela obvyklé, předkládá celkové náklady na rok za druhého místostarostu; co zřídit výbor IT, srovnává 

s náklady za minulý rok. 

Starosta  Luboš Železný rozporuje statistiky a jako příklad uvádí Plaňany nebo  Červené Pečky. Nutno 

se podívat i na počet zaměstnanců srovnávaných obcí.  

Starosta Luboš Železný dává příklad z minulosti obce, jak to bylo s úvazky. Vysvětluje, co kdo dělá na 

úřadě a navíc se o této záležitosti diskutovalo napříč Zastupitelstvem obce. 

Pokud jde o statistiku, musel by požádat paní účetní. 

Starosta Luboš Železný popisuje, že se často setkává s dalšími starosty, kteří mají na úřadě tajemníka, 

tři zaměstnance obce atd. Ne každá obec má tolik samostatných provozů a s ní spojenou administrativu 

(ČOV a kanalizaci a sběrný dvůr). Je potřeba se tomu věnovat víc. 

Dotaz I.B., zda byla vytvořena analýza. Ing. Jan Mančal, CSc. a místostarostka  Bc. Petra Kubátová 

Krchová doplňují, že zastupitelé o tomto tématu již diskutovali a byli obesláni informacemi o 

organizační struktuře obce, všech úseků a činnosti místostarostů. 

Místostarostka Bc. Petra Kubátová Krchová doplňuje, že statistiky jsou jistě dobrá věc, ale my jsme 

obec s individuálními potřebami a nelze se řídit srovnáním se stejně velkou obcí - pouze co do počtu 

obyvatel, která má jiný provoz. Musel by se udělat průzkum, jaké mají náklady a poplatky ostatní obce, 

my máme jiné potřeby, které známe. Dále k odměně místostarosty: byla by hierarchie - určení prvního 

a druhého místostarosty, z toho vyplývá další, navržená odměna bude zmíněna později; v rozpočtu jsou 

finanční možnosti na zaplacení druhého místostarosty zatím dostačující, poté by v červnu v rámci 

rozpočtového opatření, byla částka pro tento účel navýšena ze stávajících paragrafů rozpočtu, kde je 

dostačující rezerva, nešlo by tedy o krytí finančními prostředky z let minulých.  O tomto kroku se 

uvažovalo dlouho, o posílení týmu kvůli Kolínské ulici apod. V rozpočtu schváleném v prosinci 

minulého roku pro rok 2020 s tímto nebylo počítáno. 

I.B. se  znovu se ptá, jestli byla analýza, kde je rozepsáno, co kdo bude dělat a komu agenda ubyla, 

mluví o 1 000 hodinách roční práce, práce tedy musela přibýt. Polemizuje i o časovém fondu 4 hodin 

denně pro neuvolněného místostarostu, který mimo to ještě pracuje na plný úvazek. 

Místostarostka Bc. Petra Kubátová Krchová cituje z náplní práce obou místostarostů. 

Dotaz Z.Č.: Co to obci přinese? 
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Místostarostka Bc. Petra Kubátová Krchová upřesňuje, jak budou činnosti rozděleny mezi pracovnice 

úřadu a vedení obce. Vysvětlení, co bude dělat nový místostarosta. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 6 a)/13/20 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání schvaluje zvolení druhého místostarosty pro volební 

období 2018 - 2022.                                                                                                T: od 1.5.2020 

Hlasování: pro - Luboš Železný, Bc. Petra Kubátová Krchová, Jakub Viktora,  Ing. Jan Mančal, CSc., 

Mgr. Marie Smutná, Pavel Horák, proti - Iva Boušková,  zdržel se - Mgr. Irena Pánková 

Usnesení č. 06 a)/13/20 bylo schváleno. 

 

b) volba druhého místostarosty  

Starosta navrhuje na funkci místostarosty pana Pavla Horáka.  

Pro výkon funkce místostarosty obce bude tento člen Zastupitelstva obce Starý Kolín jako neuvolněný. 

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 6 b)/13/20 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání volí místostarostou obce pana Pavla Horáka 

Hlasování: pro - Luboš Železný, Bc. Petra Kubátová Krchová, Jakub Viktora,  Ing. Jan Mančal, CSc., 

Mgr. Marie Smutná, proti - Iva Boušková,  zdržel se - Pavel Horák, Mgr. Irena Pánková 

Usnesení nebylo přijato.  

 

c) zástup starosty - 1. místostarosta/tka 

Návrh - Bc. Petra Kubátová Krchová 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 6 c)/13/20 
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Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání schvaluje, že pokud starosta nebude moci vykonávat 

svoji funkci, bude kompetence starosty vykonávat jako 1. místostarostka Bc. Petra Kubátová Krchová.  

Hlasování: pro - Luboš Železný, Pavel Horák, Jakub Viktora,  Ing. Jan Mančal, CSc., Mgr. Marie 

Smutná, proti - Iva Boušková,  zdržel se - Mgr. Irena Pánková, Bc. Petra Kubátová Krchová, 

Usnesení nebylo přijato.  

d) odměna za výkon funkce neuvolněného 2. místostarosty  

Návrh odměny je 17 800 Kč 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení č.  

Návrh usnesení č. 6 d)/13/20 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanovuje odměnu za výkon pro 2. místostarostu 17 800 Kč. 

Hlasování: pro - Luboš Železný, Pavel Horák, Jakub Viktora,  Ing. Jan Mančal, CSc., Mgr. Marie 

Smutná, Bc. Petra Kubátová Krchová,  proti - Iva Boušková,  zdržel se - Mgr. Irena Pánková,  

Usnesení č. 06 d)/13/20 bylo schváleno. 

 

I.B. upozorňuje na rozpor s jednacím řádem obce - je potřeba, aby druhého místostarostu volila 

nadpoloviční většina všech zastupitelů, nikoliv všech zúčastněných zastupitelů. 

Starosta Luboš Železný: k bodu se vrátíme, původně byly body považovány za schválené, ověříme dle 

prezenční listiny. Pro bylo 5, přítomných je 8. 

Pavel Horák nehlasoval sám pro sebe, názory nepřítomných zastupitelů nebylo možno zjistit, je možné 

revokovat? 

Rekapitulace:  

Po původně navržené variantě revokace NEBYLO pro bod 6 b) a 6 c) PŘIJATO ŽÁDNÉ 

USNESENÍ.  

PLATNÁ jsou pouze USNESENÍ 6 a) a 6 d) k usnesení č. 6/13/20. 
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6. Volba člena Kontrolního výboru 

Starosta obce Luboš Železný informuje, že na základě zvolení 2. místostarosty obce (pana Pavla 

Horáka), je třeba nahradit ho na pozici člena Kontrolního výboru obce. Starosta navrhuje na uvolněné 

místo člena kontrolního výboru zvolit Ing. Jana Mančala, CSc.  

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 07/13/20 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání volí členem Kontrolního výboru  Ing. Jana Mančala, 

CSc.  

Hlasování: pro - Luboš Železný, Pavel Horák, Jakub Viktora,  Mgr. Marie Smutná, Bc. Petra 

Kubátová Krchová, Mgr. Irena Pánková, zdržel se - Iva Boušková, Ing. Jan Mančal, CSc. 

Usnesení č. 07/13/20 bylo schváleno. 

 

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

Místostarostka Bc. Petra Kubátová Krchová předkládá v zastoupení Protokol o výsledku kontroly 

hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, kterou provedl Finanční výbor dne 3. 3. 2020.  

Informuje o zjištěných nedostatcích, o tom, který z nich již byl odstraněn. Zásadní je připomínka k 

vyúčtování Klubu vodáků, Ti doložili fakturu za nákup elektrospotřebičů, ale faktura byla uhrazena až 

na počátku roku 2020, což bylo v rozporu se smlouvou a podmínkami dotace. 

Místostarostka Bc. Petra Kubátová Krchová cituje z Protokolu o výsledku kontroly, žádná diskuse 

k bodu. Obsah Protokolu byl projednán se starostou obce, který k němu neměl připomínek.  

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 08/13/20: 

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. 3. 2020 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

Usnesení č. 08/13/20 bylo schváleno. 
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8.  Veřejná finanční podpora Klubu vodáků Starý Kolín - odvolání vůči sankci 

Místostarostka Bc. Petra Kubátová Krchová uvádí, že z Protokolu z kontroly hospodaření s majetkem a 

finančními prostředky obce Starý Kolín, kterou provedl Finanční výbor obce dne 3. 3. 2020 mimo jiné 

vyplynulo, že Klub vodáků Starý Kolín doložil v rámci vyúčtování dotace fakturu za odebrané zboží 

vystavenou v prosinci 2019, jež byla ale uhrazena až v lednu 2020. Tímto došlo ze strany klubu 

k porušení podmínek stanovených smlouvou, klasifikovaných jako porušení rozpočtové kázně.  

Příjemci dotace byl uložen odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 30 000,- Kč, což je plná 

výše přidělené dotace.  

Klub vodáků se proti tomuto výměru ve stanovené lhůtě odvolal. (viz. příloha Tisku 09/13/20). 

Vzhledem k tomu, že prostředky byly využity v souladu s účelem uvedeným ve smlouvě, je toto 

porušení vnímáno spíše jako méně závažné. Nicméně porušení je v tomto případě opakované.  

Navrhováno je snížení odvedené částky na 1 000,- Kč s důrazným upozorněním, že pokud se bude 

situace opakovat, nebude podobné odvolání akceptováno.  

 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 09/13/20: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání bere na vědomí snížení odvodu za porušení rozpočtové 

kázně Klubu vodáků Starý Kolín na 1 000,- Kč. 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

Usnesení č. 09/13/20 bylo schváleno. 

 

9. Řád veřejného pohřebiště, Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, Nařízení obce č. 1/2020 

 Místostarostka obce Bc. Petra Kubátová Krchová uvádí, že ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 

193/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

   Povinností provozovatelů pohřebišť je do konce srpna 2020 upravit řád pohřebiště tak, aby byl 

v souladu s novelou zákona o pohřebnictví.  



Stránka 13 z 14 

 

   K upravenému Řádu veřejného pohřebiště obce Starý Kolín byl dne 5.12.2019 Krajským úřadem 

Středočeského kraje vydán souhlas ke změně.  Řád veřejného pohřebiště obce Starý Kolín je vydán 

jako jiné opatření obce. 

  Na základě úprav Řádu veřejného pohřebiště obce Starý Kolín, které byly učiněny z důvodu změny 

zákona o pohřebnictví, je vydána Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 1/2020, kterou se 

zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 3/2002, kterou byl vydán Řád veřejného 

pohřebiště.   

   Řád veřejného pohřebiště obce Starý Kolín mimo jiné uvádí v Čl. 6, Užívání hrobového místa, 

odstavec 2. : „Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového 

místa, jeho rozměry, výši nájemného.“ Nařízení obce Starý Kolín č. 1/2020 stanovuje maximální cenu 

služeb souvisejících s nájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti ve Starém Kolíně.  

 

Diskuze :  

Dotaz I.B., mluvilo se o rozptylové loučce, jestli obec o tomto neuvažuje? 

Reaguje místostarostka Bc. Petra Kubátová Krchová, potvrzuje, že toto již padlo jako námět v diskusi, 

Řád pohřebiště ji nezmiňuje, v zápisu bude uvedeno a obec se tématem bude zabývat. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 10/13/20: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání: 

1/ s c h v a l u j e  změnu Řádu veřejného pohřebiště obce Starý Kolín.  

2/ v y d á v á  O b e c n ě  z á v a z n o u  v y h l á š k u  č .  1 / 2 0 2 0 ,  kterou se zrušuje Obecně závazná 

vyhláška obce Starý Kolín č. 3/2002, kterou byl vydán řád veřejného pohřebiště. 

3/ v y d á v á  N a ř í z e n í  o b c e  S t a r ý  K o l í n  č .  1 / 2 0 2 0 ,  kterým se stanovuje maximální cena 

služeb souvisejících s nájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti obce Starý Kolín 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

Usnesení č. 10/13/20 bylo schváleno. 
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10. Diskuse 

Diskutováno bylo v průběhu zasedání k jednotlivým bodům.  

 

17. Zpráva návrhové komise       

 Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise. 

18. Závěr  

Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 19,35 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 30.4.2020 

 

Zapisovatelka: Mgr. Marie Smutná  ……………………… 

Ověřovatelé:   Mgr. Irena Pánková  ...…………………………. 

              Ing. Jan Mančal, CSc. …………………………… 

                     

 

 

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

                                                                                                              Luboš Železný 

                                                                                                      starosta obce Starý Kolín 

  

Přílohy: 

- Prezenční listina 

- Usnesení 

 


