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

ZÁPIS
zasedání číslo 17 Zastupitelstva obce Starý Kolín
konané dne 5. 11. 2020 v sále Kulturního domu ve Starém Kolíně od 18:30 hod.

Přítomno:

10

Omluveni:

Ing. Martin Mistr, Ph.D.

Neomluveni:
Předsedající:

Luboš Železný

Zapisovatel*:

Mgr. Marie Smutná

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

1. Zahájení
Procedurální záležitosti - volba ověřovatelů, schválení zapisovatelky, volba návrhové komise
Předkladatel: Luboš Železný

Zpracovatel: Luboš Železný

Starosta obce navrhuje:

1. ověřovateli zápisu pana Martina Němce a Mgr. Irenu Pánkovou
2. zapisovatelku Mgr. Marii Smutnou
3. návrhovou komisi ve složení: pan Pavel Horák - předseda, Ing. Věra Chobotová, Ing. Jan
Mančal, CSc.

Program:
1. Zahájení
2. Program 17. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
3. Veřejná zakázka na stavební práce s názvem "Rekonstrukce rybníčka na Baštách v obci Starý Kolín"
4. Veřejná zakázka na služby s názvem "Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ ve Starém Kolíně"
5. Žádost o dotaci v rámci dotačního titulu "Rekonstrukce a přestavba veřejných budov"
6. Odkup 1/6 pozemku p.č. 582/3 v k.ú. Starý Kolín
7. Rozpočtové opatření č. 5/2020
8. Výsledek kontroly hospodaření Základní a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvkové organizace
9. Diskuze
10. Zpráva návrhové komise
11. Závěr

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín

a) volí ověřovateli zápisu pana Martina Němce a Mgr. Irenu Pánkovou
b) schvaluje zapisovatelku Mgr. Marii Smutnou
c) volí návrhovou komisi ve složení: pan Pavel Horák - předseda, Ing. Věra Chobotová,
Ing. Jan Mančal, CSc.
Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/17/20 bylo schváleno.
2. Program 17. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
Předkladatel: Luboš Železný

Zpracovatel: Luboš Železný

Návrh programu 17. 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:
1. Zahájení
2. Program 17. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
3. Veřejná zakázka na stavební práce s názvem "Rekonstrukce rybníčka na Baštách v obci Starý Kolín"
4. Veřejná zakázka na služby s názvem "Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ ve Starém Kolíně"
5. Žádost o dotaci v rámci dotačního titulu "Rekonstrukce a přestavba veřejných budov"
6. Odkup 1/6 pozemku p.č. 582/3 v k.ú. Starý Kolín
7. Rozpočtové opatření č. 5/2020
8. Diskuze
9. Zpráva návrhové komise
10. Závěr
Návrh na doplnění programu :
o bod Výsledek kontroly hospodaření Základní a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvkové organizace, který
bude zařazen jako bod č. 8.
Číselná řada dalších bodů programu bude posunuta až k bodu 11.

Upravený program zasedání:
1. Zahájení
2. Program 17. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
3. Veřejná zakázka na stavební práce s názvem "Rekonstrukce rybníčka na Baštách v obci Starý Kolín"
4. Veřejná zakázka na služby s názvem "Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ ve Starém Kolíně"
5. Žádost o dotaci v rámci dotačního titulu "Rekonstrukce a přestavba veřejných budov"
6. Odkup 1/6 pozemku p.č. 582/3 v k.ú. Starý Kolín
7. Rozpočtové opatření č. 5/2020
8. Výsledek kontroly hospodaření Základní a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvkové organizace
9. Diskuze
10. Zpráva návrhové komise
11. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín schvaluje po projednání program 17. zasedání Zastupitelstva obce Starý
Kolín.
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/17/20 bylo schváleno.
3. Veřejná zakázka na stavební práce s názvem "Rekonstrukce rybníčka na Baštách v obci Starý
Kolín"
Předkladatel: Luboš Železný

Zpracovatel: Luboš Železný

Tato veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „zakázka“) je v souladu s ustanovením § 27 a 31 Zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo působnost zákona. Zadávací řízení
nevymezené dle ustanovení § 3 zákona je v souladu se směrnicí č.1/2019 pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu obce Starý Kolín - výběrové řízení zahájené formou uzavřené výzvy.
Předmětem této zakázky jsou stavební práce na „ Rekonstrukci rybníčka na Baštách v obci Starý Kolín“. Na
tuto akci je přislíbena dotace v rámci programu "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých
vodních nádržích", a to 70% z uznatelných výdajů, tj. maximálně 1 670 953,20,- Kč.
Předpokládaná hodnota zakázky byla v ZD : 2 750 000 Kč bez DPH.
Celkem byly ve stanoveném termínu podány 4 nabídky. Z dalšího průběhu zadávacího řízení byl vyloučen
jeden účastník.
Výsledné pořadí hodnocených nabídek sestavila komise takto :

výsledné
pořadí

číslo
nabídky

I.

3

II.

4

III.

2

1

název, právní forma, sídlo a IČO účastníka

nabídková cena v Kč
bez DPH

ZVÁNOVEC, a.s.
Rudolfovská tř. 598, 370 01 České Budějovice, 2 249 669,00,IČO 26026279
VHST, s.r.o.,
Kouřimská 2532, 393 01 Pelhřimov,
2 543 013,00,IČO 02464471
HYDRO&KOV, s.r.o
2 699 999,00,Pražská 1333, 379 01 Třeboň, IČO 27720161
KAVYL, s.r.o.
2 990 876,00,Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČO 49975358

Diskuze:
M. Němec
kdy bude zahájení?
Starosta L. Železný hned po podepsání smlouvy
Ing. V. Chobotová podle smlouvy až v březnu; částka se uplatní v rozpočtu příštího roku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín a) schvaluje pořadí nabídek na základě hodnocení a výběr nejvýhodnější
nabídky na základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce s názvem „ Rekonstrukce rybníčka na Baštách v obci Starý Kolín“ ze dne
15.10.2020.
b) schvaluje Smlouvu o dílo na předmět plnění veřejné zakázky „ Rekonstrukci rybníčka na Baštách v obci
Starý Kolín“ její uzavření s uchazečem ZVÁNOVEC, a.s., Rudolfovská 597, 370 04 České Budějovice, IČ
26026279. 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.
c) ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky s vybraným uchazečem dle
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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bodu b) tohoto usnesení.
T: do 30. 11. 2020
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Chobotová)
Usnesení č. 3/17/20 bylo schváleno.
Přílohy:
Smlouva o dílo_Rekonstrukce rybníčka
4. Veřejná zakázka na služby s názvem "Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ ve Starém Kolíně"
Předkladatel: Luboš Železný

Zpracovatel: Ing. Josef Bárta

Celkem bylo podáno 6 elektronických nabídek. Z dalšího průběhu zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný
účastník.
V souladu s ustanovením § 114, odst. 2) a odst. 3) písm. b) zákona byly nabídky hodnoceny dle ekonomické
výhodnosti nabídky dle těchto dílčích hodnotících kritérií s jejich váhami důležitosti pro zadavatele:
1. celková nabídková cena uvedená v Kč bez DPH

80 %

2. odbornost dodavatele-referenční zakázky

20 %

Výsledné pořadí hodnocených nabídek stanovila komise takto:
výsledné
pořadí

číslo
nabídky

I.

6

II.

4

III.

2

IV.

5

V.

3

VI.

1

název, právní forma, sídlo a IČO účastníka
drawING project, s.r.o.
Štítarská 114, 280 02 Kolín II, IČO: 04702883
REMIUMA s.r.o.
Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha, IČO:24261670
Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČO: 02463245
ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.
Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava, IČO: 25558692
Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO: 29029210
BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o.
Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10, IČO:05359678

nabídková cena
v Kč bez DPH

celkový počet
přepočtených
bodů

2 585 000,00

90,00

2 632 600,00

86,56

3 240 000,00

83,82

3 300 000,00

80,67

3 720 000,00

75,60

3 120 000,00

70,28

Diskuze:
Ing. V. Chobotová Nemáme finančně kryto. Navrhuje správci rozpočtu zapracovat do návrhu rozpočtu na
příští rok. Aby to bylo čisté z hlediska zákona o finanční kontrole.
M. Němec
Vítězná firma je ta, co dělala studii?
Ing. V. Chobotová Návrh na doplnění usnesení: Ukládá správci rozpočtu zapracovat do návrhu rozpočtu
obce na rok 2021 částku na vyhotovení projektových dokumentací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín a) schvaluje výsledné pořadí nabídek účastníků zadávacího řízení
podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: „Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ ve Starém Kolíně vypracování projektových dokumentací včetně poskytnutí inženýrských činností a autorského dozoru" dle
hodnocení nabídek hodnotící komisí,
b) schvaluje jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen: „zákon“) výběr dodavatele: drawING project, s.r.o.,
Štítarská 114, 280 02 Kolín II, IČO: 04702883 (dále: „vybraný dodavatel“) k uzavření smlouvy jako
účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ ve Starém

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Kolíně-vypracování projektových dokumentací včetně poskytnutí inženýrských činností a autorského
dozoru", jehož nabídka byla hodnotící komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku
hodnocení nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku,
c) ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem drawING project, s.r.o., Štítarská 114,
280 02 Kolín II, IČO: 04702883 za smluvní cenu 2 585 000,00 Kč bez DPH a 3 127 850,00 Kč včetně DPH,
pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhůtě předloží všechny doklady dle zadávacích
podmínek před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104, odst. (1) zákona obdobně.
d) ukládá správci rozpočtu zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2021 částku na vyhotovení projektových
dokumentací.
T : do 30.11.2020
Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/17/20 bylo schváleno.
5. Žádost o dotaci v rámci dotačního titulu "Rekonstrukce a přestavba veřejných budov"
Předkladatel : Bc. Petra Kubátová Krchová

Zpracovala : Bc. Petra Kubátová Krchová

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul "Rekonstrukce a přestavba veřejných budov".
Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a
zlepšit atraktivitu obecního prostoru.
V našem případě se jedná o „Rekonstrukci objektu Za Poštou č.p.164, obec Starý Kolín“.

Diskuze:
Ing. Vera
Chobotová

Jakub
Viktora

se dotazuje na výši celkových nákladů, výši uznatelných a neuznatelných nákladů, výši
spolufinancování, výši dotace, zda bude nutné předfinancování a v jaké výši, protože tyto
informace nebyly součástí předloženého materiálu. Dále se dotazuje zda rekonstrukce bude
realizována v příštím roce nebo i v dalších letech, což bude mít dopad nejen do rozpočtu
obce na příští rok, ale i na střednědobý výhled. Upozorňuje, že by se zastupitelé měli
rozhodovat na základě úplných informací, protože rekonstrukce bude mít významný finanční
dopad do rozpočtu obce.
Je pravda že nebyly zaslány podklady k tomuto bodu pro možnost rozhodnutí každého
zastupitele. Doporučuji tedy zpracovat přehled financí na tuto akci včetně případné
etapizace. Dále zaslat zastupitelům rozpočet projektantů na rekonstrukci objektu Kina a
zároveň by bylo dobré znát i návrh rozpočtu obce na příští rok pro kvalifikované rozhodnutí
každého zastupitele. Za sebe s tímto bodem (tj. podáním žádosti o dotaci) souhlasím, jelikož
předmětné podklady mám.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu „Rekonstrukce objektu Za
Poštou č.p.164, obec Starý Kolín“ do podprogramu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova
spravovaném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, dotačního titulu DT 117d8210E - Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov.
PRO BOD 5 NEBYLO PŘIJATO ŽÁDNÉ USNESENÍ.
Výsledek hlasování:
Pro: 2 / Proti: 0 / Zdrželi se: 8 (Boušková, Chobotová, Horák, Mančal, Němec, Pánková, Smutná, Železný)

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení nebyl přijat.
Přílohy:
_2021_vyzva_1_2021_117D8210_PORV.pdf, MMR E Rekonstrukce a pĹ™estavba veĹ™ejnĂ˝ch budov
6. Odkup 1/6 pozemku p.č. 582/3 v k.ú. Starý Kolín
Předkladatelka: Bc. Petra Kubátová Krchová
Krchová

Zpracovatelka: Bc. Petra Kubátová

Předmětem koupě je pozemek parc.č. 582/3 o výměře 305 m2 od paní Hany Zikešové, která je podílovým
spoluvlastníkem podílu o velikosti jedné ideální šestiny tohoto pozemku, vše v obci a katastrálním území Starý
Kolín, zapsané na listu vlastnictví číslo 903 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Kolín. Jedná se o část komunikace v ulici Antonína Dvořáka.
Vlastník pozemku po jednáních souhlasí s celkovou cenou 7 624,50,- Kč .

Diskuze:
Ing. V. Chobotová
J. Viktora
Bc. P. Kubátová
Krchová

dotaz k ceně, není cena v místě a čase obvyklá pro ornou půdu; mělo by být
zdůvodnění ceny
obec má již 5 šestin, cena je ale i tak vysoká. Doporučuje doplnit zdůvodnění.
nákup pozemku je pro obec důležitý, jde o úpravu pozemku pro komunikaci +
sjednocení vlastnictví pozemku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín a) schvaluje koupi 1/6 pozemku parc.č. 582/3 o výměře 305 m 2 v
katastrálním území Starý Kolín za dohodnutou cenu ve výši 7 624,50,- Kč . Jedná se o koupi strategicky
důležité části pozemku.
b) ukládá starostovi obce podepsat kupní smlouvu
Termín: do 30.11. 2020
Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/17/20 bylo schváleno.
Přílohy:
Obec St. Kolín x Zikešová, 582_3
7. Rozpočtové opatření č. 5/2020
Předkladatelka: Bc. Petra Kubátová Krchová

Zpracovatelka: Bc. Petra Kubátová Krchová

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. 5/2020

Příjmy:

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Paragraf

Položka
1340

+

3612 ( Bytové hospodářství )

+

3632 (Pohřebnictví)
+ poplatek hrobová místa (10 000,-)

30 000,- Poplatek komunální odpad
100 000,- Nájem obecní byty
+

93 198,- Dotace Nadace ČES 83 198,- (výsadba stromů )

3725 (Tříděný odpad)

+

60 000,- Tříděný odpad EKO KOM + železo

3723 (Ostatní odpady)

+

20 000,- Služby odvoz odpadu na skládku a doprava

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem ………………………… 303 198 ,- Kč
Výdaje:
Paragraf

položka

1012 (pozemky)

+ 100 000,- digitalizace pozemků v obci

2321 (kanalizace)

+ 300 000,- oprava dešťové kanalizace ul. V Domkách

2212 (silnice)

- 400 000,- použije se na opravu kanalizace a na pozemky

3745 ( Veřejná zeleň)

+ 100 000,- nové motokolo pro zaměstnance

3632 (Pohřebnictví)

+

83 198,- výsadba stromů kolem hřbitovní zdi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem ……………….. 183 198,- Kč

Příjmy celkem 303 198,- Kč
Výdaje celkem 183 198,- Kč
Pol: 8115 Použití finančních prostředků z min. období ……………….. – 120 000,- Kč
O 120 000,- Kč se sníží schodek rozpočtu položka 8115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diskuze:
Ing. V. Chobotová Dotaz, co je myšleno položkou motokolo, proč ne traktůrek, multikáru, nebude
převážet nářadí?
Starosta L.
možná nepřesný název, má nákladový prostor pro nářadí, důvodem je rozlehlost obce.
Železný
Hlavní důvod: polovina zaměstnanců nemá řidičský průkaz. Zvažovány 2 varianty
„motokola“, záleží na dokladech zaměstnanců. Určeno pro jednoho člověka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín a) schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2020
b) ukládá Finančnímu výboru a účetní obce promítnout schválenou rozpočtovou změnu do rozpočtu obce
pro rok 2020

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 7 / 9

T: do účetní závěrky za říjen 2020
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Boušková)
Usnesení č. 6/17/20 bylo schváleno.
Přílohy:
Rozpočtové opatření 5_2020
8. Výsledek kontroly hospodaření Základní a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvkové organizace
Předmětem kontroly je kontrola hospodaření příspěvkové organizace v rámci doplňkové činnosti s cílem zjistit
u vybraného vzorku operací, zda jsou v souladu s právními předpisy, rozpočty, smlouvami a splňují kritéria
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
Viz podklady zaslané předsedkyní finačního výboru V. Chobotovou mailem 8. 9. 2020:
Při kontrole zjištěno, že škola postupuje podle řádu školy (viz výše), není upraveno, kdy má kalkulace
měnit. Závěr: návrh doporučení, aby obec vytvořila směrnici, která bude upravovat vztahy směrem
k organizaci. Finanční výbor nabízí, že směrnici vytvoří.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín a) bere na vědomí výsledek kontroly hospodaření Základní a Mateřské
školy Starý Kolín, příspěvkové organizace.
b) ukládá Finančnímu výboru zpracovat směrnici, která bude upravovat vztahy zřizovatele a jeho
příspěvkové organizace.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/17/20 bylo schváleno.
9. Diskuze
Diskuze:
Mgr. M.
Smutná

informuje o činnosti Výboru pro sociální oblast, kulturu a sport – z důvodů opatření proti
covidu-19 členové výboru od poloviny října nedochází k seniorům s gratulacemi k životnímu
jubileu, byly však doručeny poukazy těm, kteří letos slaví 75. narozeniny. Osobní návštěvy
budou obnoveny až po zlepšení situace, kdy se členové výboru dostaví i k těm, kteří
narozeniny slavili v tomto období. Dále M. Smutná informuje o záměru pořádat ve
spolupráci se Starokolínským okrašlovacím spolkem vánoční trhy, pokud to situace dovolí a
o záměru opět ve spolupráci se SOS řešit situaci v podchodu pod drahou vymalováním, ke
kterému by se měli mít možnost vyslovit a také se na něm podílet obyvatelé obce. Výzva
vyjde v listopadovém Zpravodaji.
občanka T.L. se ptá, zda a jak bude probíhat Vítání občánků.
starosta L.
odpovídá, že budou s místostarostkou P. Kubátovou Krchovou osobně obcházet jednotlivé
Železný
rodiny.
občan J.B.
vznáší dotaz, co se bude dít s vytěženým bahnem z rybníčka, až dojde k jeho rekonstrukci.
starosta L.
odpovídá, že bude řešeno, nepředpokládá se velké množství nákladní dopravy, najme se
Železný
firma, která to uklidí. Akce proběhne v určitém termínu, předem avizovaném.
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občan J.B.

starosta L.
Železný

občan J.B.
starosta L.
Železný

se dále ptá, když je dešťová kanalizace v ulici Kolínské před dokončením, jaká bude uzávěra
obce – bude až do jara, kdy začnou další práce na úpravě povrchu vozovky v současné
podobě? Bylo by dobré jen pro místní provoz, zásobování atd. Domnívá se, že v současnosti i
přes zákaz a chodník jezdí někteří řidiči z okolí.
odpovídá, že vozovka by se měla dokončit do konce července 2021, s pokračováním prací se
začne na jaře. Současná uzávěrka je do 20. 11. 2020, poté bude úsek plně průjezdný. Bude v
tomto stavu, stavba bude pokračovat, dokud to počasí dovolí. Obec navrhla jiné řešení,
zatím nemá odpověď, vše bude okamžitě sděleno na webu obce.
se dále ptá na polní cestu navazující silnici ke Kamenci – počítá se s ní do budoucna? U
Charvátových je zúženo hrdlo, mohlo by dojít k na újmě.
odpovídá, že je to těžko řešitelná situace. Kačina věnuje recyklát zdarma. Bude to ještě
pokračovat. Má být připraveno na jaro, i když práce snad půjdou rychle. Termíny firma
dodržovala, i když v cestě stála spousta nečekaných překážek.

10. Zpráva návrhové komise
Návrhová komise konstatuje, že na 17. zasedání obce Starý Kolín konaném dne 5. 11. 2020 byla schválena
Usnesení č. 1/17/2020 až 7/17/20.

11. Závěr

Zapisovatel:

Mgr. Marie Smutná

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

Ověřovatelé:

Martin Němec

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

Mgr. Irena Pánková

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

Luboš Železný

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

Starosta

Místostarostka Bc. Petra Kubátová Krchová ............................................................
Datum vyhotovení:
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