Obec Starý Kolín
Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín
tel.č.: 321 764 109 | e-mail: obec@starykolin.eu

ZÁPIS
zasedání číslo 15 Zastupitelstva obce Starý Kolín
konané dne 2. 7. 2020 v Zasedací místnost Obecního úřadu ve Starém Kolíně od 18:00 hod.

Přítomno:

10

Omluveni:

Petra Kubátová Krchová

Neomluveni:
Předsedající:

Luboš Železný

Zapisovatel*:

Mgr. Marie Smutná

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Irena Pánková, Martin Němec
*Předsedající v souladu s jednacím řádem obce určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Zahájení
Starosta obce navrhuje ověřovateli zápisu Mgr. Irenu Pánkovou a pana Martina Němce.
Starosta obce navrhuje zapisovatelku Mgr. Marii Smutnou.
Starosta obce navrhuje návrhovou komisi ve složení pan Jakub Viktora - předseda, Ing. Martin Mistr, Ph.D.
a Ing. Jan Mančal, Csc.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín
a/ volí ověřovateli zápisu Mgr. Irenu Pánkovou a pana Martina Němce.
b/ schvaluje zapisovatelku Mgr. Marii Smutnou.
c/ volí návrhovou komisi ve složení pan Jakub Viktora - předseda, Ing. Martin Mistr, Ph.D. a Ing. Jan Mančal,
Csc.
Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/15/20 bylo schváleno.

2. Program 15. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva obce 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 obce Starý Kolín, dále na internetových stránkách obce a veřejnost byla rovněž informována
prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu.
Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Program 15. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Smlouva o dílo na stavební práce III/3275 Starý Kolín - rekonstrukce ulice Kolínská
Diskuse
Zpráva návrhové komise

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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6. Závěr
Návrh úpravy programu: Přidání bodu č. 4
Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Program 15. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Smlouva o dílo na stavební práce III/3275 Starý Kolín - rekonstrukce ulice Kolínská
Smlouva o poskytnutí finačních prostředků z rozpočtu SFDI
Diskuse
Zpráva návrhové komise
Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín schvaluje program 15. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín.
Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/15/20 bylo schváleno.

3. Smlouva o dílo na stavební práce III/3275 Starý Kolín - rekonstrukce ulice
Kolínská
III/3275 Starý Kolín - rekonstrukce ulice Kolínská
Zpráva o hodnocení nabídek ve smyslu § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
ve znění pozdějších předpisů ze dne 10. 6. 2020 určuje pořadí uchazečů o veřejnou zakázku na provedení a
dokončení stavebních prací „III/3275 Starý Kolín“ takto :
Pořadí nabídky
Název uchazeče
na základě hodnocení

Sídlo

1.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha
48035599
8

22 698 120,62

2.

STARBAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 60838744

23 985 812,25

3.

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha
00014915
8

24 536 772,31

4.

Spol. GG+KDS, GEOSAN
GROUP a.s.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
III.

25671464

26 995 825,71

5.

M-SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

42196868

27 120 306,76

IČ

Nabídková
cena bez DPH

Smlouvu o dílo uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská
81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO 00066001 a Obec Starý Kolín, se sídlem Náměstní 117, 281 23 Starý
Kolín, IČO 00235741 (společně OBJEDNATEL) a SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod: SWIETELSKY
stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, se sídlem Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8,
IČO 48035599 (ZHOTOVITEL).
Návrh smlouvy byl schválen Zastupitelstvem obce Starý Kolín dne 21.4.2020, Usnesení č. 03/13/20.
Předmětem Smlouvy o dílo 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

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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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 za celkovou cenu 22 698
120,62 Kč bez DPH (za KSÚS 9 222 024,76 Kč bez DPH, za Obec Starý Kolín 13 476 095,86 Kč bez DPH).

Diskuze:
M. Mistr:
Starosta L.
Železný:
J. Viktora:

Jaké částky dá obec a kolik půjde z dotace?
Rozpočtem to kryté je, ale budou se muset měnit položky schváleného obecního
rozpočtu. Je možné, že se v letošním roce nestihne vyčerpat část z rozpočtu určená
na tuto akci, ale dotace by se měla stihnout vyčerpat do konce roku.
Staveniště by se mohlo předávat koncem srpna.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín
a/ schvaluje pořadí nabídek na základě hodnocení a výběr nejvhodnější nabídky na
základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky "III/3275 Starý Kolín" ze
dne 10.6.2020.
b/ schvaluje po projednání uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8, IČO 48035599 na provedení a dokončení stavebních prací „III/3275 Starý
Kolín“ - rekonstrukce ulice Kolínská. Odmítne-li tento uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou
součinnost k jejímu uzavření, může být uzavřena smlouva s druhým uchazečem v pořadí na základě hodnocení
dle bodu a) tohoto usnesení, příp. třetím uchazečem v pořadí, odmítne-li uzavřít smlouvu druhý uchazeč
v pořadí nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření.
c/ ukládá starostovi obce podepsat Smlouvu o dílo mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace a Obcí Starý Kolín jako objednavateli a zhotovitelem společností SWIETELSKY
stavební s.r.o., Sokolovská 192/79, Praha 8., IČO 48035599.
T : do 31.7.2020
Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/15/20 bylo schváleno.
Zodpovídá: Železný Luboš, , | Termín splnění: 2020-07-31

Přílohy:
ZPRÁVA - hodnocení nabídek, Smlouva-o-dilo-kolinska

4. Smlouva o poskytnutí finačních prostředků z rozpočtu SFDI
Dne 30. dubna 2019 schválil výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) svým usnesením č. 1231
poskytnutí finančníh prostředků z rozpočtu SFDI v souladu s účelem dle §2 ods. 1. písm. e zákona č. 104/2000
Sb. o státním fondu dopravní infrastruktury ve znění pozdějších předpisů, na financování opatření ke zvýšení
bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností
pohybu nebo orientace. Mezi schválenými akcemi je i akce III/3275 Starý Kolín plus stavební úpravy chodníků
u silnice III/3275, a výstavba veřejného osvětlení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín
a) ukládá starostovi obce sjednaní smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI a následnými
kroky vedoucími k podpisu této smlouvy.
b) ukládá starostovi obce podepsat smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI.
T: do 30. 9. 2020
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Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/15/20 bylo schváleno.
Zodpovídá: Železný Luboš, , | Termín splnění: 2020-09-30

Přílohy:
2019-SFDI

5. Diskuse
Diskuse k rekonstrukci ulice Kolínské:
Diskuze:
Starosta L.
Železný:

I. Boušková:
Starosta L.
Železný:

Diskuse:

Bude problém s dopravou, zváženo několik variant – nejúčinnější se jeví upravit ulici
Kostelní a pod most, vytvořit provizorní propojku směrem k ulici Boženy Němcové, aby to
bylo z Bašet průjezdné, také jde o ulice Josefa Javůrka a Na Pískách. Nejtěžší bude
začátek, od mostu k ulici B. Němcové. Obec bude jednat s vítěznou stavební firmou.
Co průjezd popelářů a IZS?
Starosta odpovídá, že jednotky IZS musí mít průjezd, popeláři budou zajíždět ke kostelu,
bude se muset vytvořit systém pomoci starším lidem, nejhorší situace bude Na Pískách,
bude záležet i na přístupu svozové firmy. Jakmile bude harmonogram prací a opatření
od stavební firmy, pustí se obec do jednání a řešení.
ohledně odkupu odtěžených dlažebních kostek. Silnice patří kraji, obec bude odkupovat
kostky na úpravu náměstí a přilehlých ulic.

6. Zpráva návrhové komise
Návrhová komise konstatuje, že na 15. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín konaném dne 2.7.2020, byla
schválena Usnesení č. 1/15/20 - 4/15/20.

7. Závěr

Zapisovatel: Mgr. Marie Smutná ............................................................

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

Starosta:

Martin Němec

............................................................

Luboš Železný

............................................................

Datum vyhotovení:

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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