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Obec Starý Kolín

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

Z Á P I S
zasedání číslo 21 Zastupitelstva obce Starý Kolín

konané dne 17. 3. 2021 v sále Kulturního domu ve Starém Kolíně od 18:00 hod.

Doba jednání: 18:00 - 20:30
Přítomno: 10
Omluveni: Ing. Věra Chobotová
Neomluveni:
Předsedající: Luboš Železný
Zapisovatel*: Mgr. Naďa Kotková
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. Naďu Kotkovou
3. návrhovou komisi ve složení: pan Pavel Horák - předseda, Ing. Jan Mančal, CSc. a pan Jakub Viktora

 

Diskuze:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín  

a) volí ověřovateli zápisu pana Martina Němce a Mgr. Irenu Pánkovou
b) schvaluje zapisovatelku Mgr. Naďu Kotkovou
c) volí návrhovou komisi ve složení: pan Pavel Horák - předseda, Ing. Jan Mančal, CSc. a pan Jakub Viktora

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/21/21 bylo schváleno.

2. Program 21. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín

Předkladatel: Luboš Železný              Zpracovatel: Luboš Železný

Návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva obce byl zveřejněn v souladu s § 93 odst. 1 Zákona č. 128/2000
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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.

Zahájení1.
Program 21. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín2.
SOP Přelouč - Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů3.
Pozemky - odkup v ul. Hlízovská - výstavba chodníku4.
Pozemky - prodej p. č. 1330/1 a 1577/1 pí Michaele Beil5.
Změna katastrální hranice Libenice6.
Změna katastrální hranice Hlízov7.
Metodický pokyn -  Zadávání veřejné zakázky malého rozsahu8.
Rozpočtové opatření č. 1/20219.
Diskuse10.
Zpráva návrhové komise11.
Závěr12.

Návrh na doplnění a úpravu textu programu :

1/ doplnění o bod Směrnice č. 1/2021 o zásadách vztahů obce a její příspěvkové organizace, který bude
zařazen jako bod č. 10.  

Číselná řada dalších bodů programu bude posunuta až k bodu 13.

2/ úpravu textu bodu č. 6 na Změna katastrální hranice obcí Starý Kolín a Libenice

3/ úprava textu bodu č. 7 na Změna katastrální hranice obcí Starý Kolín a Hlízov

Upravený program zasedání

Zahájení1.
Program 21. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín2.
SOP Přelouč - Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů3.
Pozemky - odkup v ul. Hlízovská - výstavba chodníku4.
Pozemky - prodej p. č. 1330/1 a 1577/1 pí Michaele Beil5.
Změna katastrální hranice obcí Starý Kolín a Libenice6.
Změna katastrální hranice obcí Starý Kolín a Hlízov7.
Metodický pokyn -  Zadávání veřejné zakázky malého rozsahu8.
Rozpočtové opatření č. 1/20219.
Směrnice č. 1/2021 o zásadách vztahů obce a její příspěvkové organizace10.
Diskuse11.
Zpráva návrhové komise12.
Závěr13.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín schvaluje program 21. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/21/21 bylo schváleno.

3. SOP Přelouč - Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů

Předkladatel:  Pavel Horák   Zpracovatel: Pavel Horák, Eva Čapeková, SOP a.s.

Smyslem této Dohody je, že obec Starý Kolín pověřuje společnost SOP a.s. vybírat od obce skládkové poplatky
a  předávat  je  skládce,  která  ze  zákona  ručí  za  jejich  výběr.  SOP  a.s.  bude  sledovat  data  o  objemu
skládkovaných „Využitelných odpadů“ (SKO a objemný odpad) z obce za účelem získání třídící slevy podle §
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157 nového Zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.). Dohoda umožňuje obci platit již od 1.1.2021 u využitelných
skládkovaných odpadů snížený skládkový poplatek, v případě skončení nároku obce na třídící slevu, doúčtuje
SOP a.s. případný nedoplatek skládkového poplatku po ukončení příslušného čtvrtletí.

 

 

Diskuze:
Pavel
Horák

Obec platí od 1.1.2021 skládkovací poplatek 500 Kč/t, stejně jako v roce 2020 jako součást
třídící  slevy.  Třídící  sleva se počítá jako počet  obyvatel  k  1.1.2020 krát  200 kg.  Jakmile
překročíme tento limit zvýší se poplatek na 800 Kč/t. V dalších letech se bude sleva snižovat
na 190 kg/ob, 180 kg/ob atd. a zároveň bude poplatek růst až na 1 850 Kč v roce 2030. Je
třeba hledat cesty ke snižování množství komunálního odpadu produkovaného obcí.

Luboš
Železný

Poplatek za skládkovné nebude SOP část roku účtovat. Hledáme cestu, jak ušetřit.

občan J.B. Připomíná, že se tříděním odpadu zabývá dlouhodobě a na jeho podnět se v obci začalo třídit.
Kritizuje, že v současné době se nevyváží bioodpad a není ho kam ukládat. Proto jej lidé pálí
nebo ukládají do popelnic na směsný odpad. Tím vzrůstá množství vyváženého odpadu. Žádá,
jestli by obec mohla aspoň 1x v březnu bioodpad vyvézt.

Luboš
Železný

Dobrá připomínka. Tento záměr jsme měli, ale vzhledem ke špatnému počasí se neuskutečnil.
Během roku budeme reagovat podle podmínek. Celoročně mohou občané vyvážet bioodpad a
větve do sběrného dvora (je to uvedeno ve svozovém kalendáři, který dostala každá domácnost
do schránky). První svoz bioodpadu bude proveden 12. dubna a větví 27. března 2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín  

a) schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s dodavatelem SOP a.s., Pardubická 1630,
Přelouč, IČ: 60913843.

b) ukládá starostovi obce podepsat Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s dodavatelem SOP
a.s., Pardubická 1630, Přelouč, IČ: 60913843. Termín: do 31.3.2021

 

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/21/21 bylo schváleno.

Přílohy:
Starý Kolín_Dohoda Obec MPG_27012021, Starý Kolín_příloha č. 1 seznam odpadů_27012021, Starý
Kolín_příloha č. 2 plná moc_27012021, Starý Kolín_příloha č. 3 uplatnění nároku_27012021

4. Pozemky - odkup v ul. Hlízovská - výstavba chodníku

Předkladatel:  Bc. Petra Kubátová Krchová   Zpracovatel: Bc. Petra Kubátová Krchová  

Důvodová zpráva:

Obec Starý Kolín má v plánu v rámci svých investic vybudovat nový chodník  spojující  obec  s místním
 hřbitovem. Chodník vede  od konce obce  podél silnice na obec Hlízov.  Při  zajišťování podkladů k této věci
 bylo zjištěno, že stávající  a nevyhovující panelový chodník, který zde byl v minulosti vybudován, se fakticky
nachází na části pozemků jiných vlastníků. 

Aby  obec  mohla  v  realizaci  této  investiční  akce  pokračovat,  oslovila  tyto  vlastníky  a  požádala  o  odkup
dotčených pozemků. Pro tento účel byl vyhotovený Znalecký posudek č. 6265-11/2021 znalecké kanceláře 
Odhadci a znalci CZ, s. r.o., Přemyslova 38/1285, Hradec Králové. Obvyklá cena v dané lokalitě  byla určena
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v částce 132,- Kč za m2.

Pozemky p. č. 1573/1 o výměře 21,40 m2 a p. č. 1573/3 o výměře 238,90 m2 jsou ve vlastnictví Středočeského
kraje, v hospodaření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem:
Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Tyto pozemky jsou zapsané v katastru nemovitostí na LV 900 u Katastrálního
úřadu  pro  Středočeský  kraj,  Katastrální  pracoviště  Kolín.  Pozemky  by  měly  být  převedeny  obci  formou
bezúplatného převodu. Do uskutečnění převodu bude situace řešena Smlouvou o umožnění realizovat stavbu.

 

Diskuze:
Bc. Petra
Kubátová
Krchová

Celkem se jedná o 11 pozemků, z toho dva jsou ve vlastnictví Středočeského kraje,
v hospodaření Krajské správy a údržby silnic StřČ kraje. Chodník chceme vybudovat
ze  zbylého  materiálu  chodníků  v  Kolínské  ulici  -  zámková  dlažba.  Stavbu  chceme
realizovat dle našich možností, po vyřízení potřebných záležitostí. V daném úseku by měl
být i opravený mostek.

Iva Boušková Jak je to v současné době? Máme souhlasy všech vlastníků? Neschvalujeme tedy odkup,
ale záměr. 

Ing. Martin
Mistr

Můžeme budovat i bez souhlasu vlastníků?

Luboš Železný Bez souhlasu nebudeme investovat, ale historicky tam nebylo nic jiného než chodník.
Budeme individuálně jednat se všemi vlastníky. Hlasování bude o záměru odkoupení
pozemků, ne o stavbě.

Jakub Viktora Připomněl případ z minulého roku, kdy obec nedostala souhlas jedné majitelky pozemku.
Bez souhlasu všech by se nemělo hlasovat o stavbě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín  

1. schvaluje záměr na odkup pozemků dle přiloženého seznamu (viz Příloha č. 2) za cenu stanovenou
ve Znaleckém posudku č. 6265-11/2021. (viz Příloha č. 1)

2. bere na vědomí informaci o bezúplatném převodu pozemků Středočeského kraje , v hospodaření
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem: Zborovská 11,
150 21 Praha 5 - p. č. 1573/1 o výměře 21,40 m2 a p. č. 1573/3 o výměře 238,90 m2  - do majetku obce
Starý Kolín.  

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/21/21 bylo schváleno.

Přílohy:
Znalecký posudek_č. 6265 - 112021, zábor

5. Pozemky - prodej p. č. 1330/1 a 1577/1 pí Michaele Beil

Předkladatelka: Bc. Petra Kubátová Krchová        Zpracovatelka: Bc. Petra Kubátová Krchová

Paní Michaela Beil požádala dne 16.11.2020 o odkoupení pozemků parc. č. 1330/1 a 1577/1 v katastrálním
území Starý Kolín o výměře 6 467m2 a 402m2 , které jsou ve vlastnictví obce.

Oznámení záměru prodeje pozemku bylo zveřejněno v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce (i elektronické) od 24.2.2021.
Ve stanovené lhůtě do 12.3.2021 do 10:00 hodin bylo možné se k záměru vyjádřit nebo podat jiné nabídky, což
nikdo neučinil.

Na základě Znaleckého posudku č. 6270 - 16/2021 činí cena pozemků  376 750,- Kč. 
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Diskuze:
Na jednání dorazili oba manželé Beilovi, aby upřesnili svůj záměr. 

Iva Boušková Co se plánuje na pozemcích? Je menší pozemek stavební?
Luboš Železný Ne, pozemky jsou orná půda a cesta. Manželé Beilovi mě detailně seznámili se záměrem.

Líbí se mi, musíme vše ale seriózně zvážit.
Lukáš Beil Představuje jejich záměr a dává zastupitelům k nahlédnutí plány a foto. Na jedné části

dosud zakoupeného pozemku 1328/1 plánují  postavit  dům. V tomto místě byla dřív
skládka, o tomto faktu je nikdo neinformoval. Zatím, než postaví tento dům, bydlí ve
Starém Kolíně v pronájmu. Prodali  svůj dům v Hlízově. Chtějí  postavit  multifunkční
svatební  stodolu,  kde  by  se  mohly  pořádat  také  různé  akce  pro  obec.  Chtějí
spolupracovat se zastupiteli a komunikovat. Projektant navrhl i zelenou zónu. Chtěli by
koupit dva uvedené nevyužívané pozemky, které navazují na dříve zakoupený pozemek.
Bude tam pouze zeleň, maximálně tenisové hřiště. Obec tam má věcné břemeno. Vyčistili
les, vysadili 150 stromů, dali posekat trávu - vše na vlastní náklady. Z obce se nikdo
nestavil. Obec tyto pozemky vůbec nevyužívá. V letošním roce svatby nebudou, chtějí
čistit a zvelebovat.

Ing. Jan Mančal Už jste mluvili se sousedem?
Lukáš Beil Ano, pomáháme si a vycházíme spolu dobře. S panem starostou jsme se dohodli, že

pomůžeme s opravou mostku nebo postavíme nový. Vyčistili jsme tok strouhy a chceme
podle projektu vysázet stromy.

Jakub Viktora Chválí jejich nadšení, ale navrhuje jednání o koupi odložit. Za sebe říká, že ještě nejsou
dořešené  přípojky,  musí  se  dobudovat  řady.  Tím  by  se  mělo  začít.  Zatím  o  tom
zastupitelstvo nejednalo, protože nebylo seznámeno se záměrem. Doporučuje Beilovým
větší  komunikaci  s  obcí  a  postupnými  kroky  začít  s  přípojkou  kanalizace.  Žádost
o odkoupení pozemků by měla přijít později.

Lukáš Beil Sděluje, že vše je už v běhu. Pracuje se na prodloužení řadu - pověřený pracovník, který
se spojí s obcí. Dělají na změně ÚP v souladu s obcí, na požadovaných pozemcích se ÚP
nebude měnit. Tyto změny jsou v běhu, dostanou se na obec. Do doby než se toto dořeší,
by chtěli postavit dům.

Luboš Železný Připomíná, že problémy se stavbou obytného domu asi nebudou (1+1 podlaží). Zároveň
by se měly dořešit smluvní vztahy. Požadované pozemky nemají pro obec význam.

Lukáš Beil Opět upozorňuje na činnosti, které zde z vlastní vůle vykonali: po bouřce odstranili dva
spadlé stromy, které ucpaly vodoteč, vysazovali asi 20 druhů různých dřevin.

Ing. Martin
Mistr

Cení si této diskuse. Myslí si, že obec nemá důvod spěchat s prodejem pozemků. Jestli
obec nebude potřebovat pozemek na směnu.

Jakub Viktora Za sebe navrhuje následující postup: 1) Beilovi by se měli soustředit na stavbu obytného
domu. 2) Vyjednat si na svých pozemcích co nejrychleji změnu ÚP. Zastupitelstvo bude
odsouhlasovat tuto změnu. 3) Podat novou žádost o odkupu pozemků, třeba na podzim.
Tento  pozemek  nemá  pro  nikoho  významnou  cenu,  logicky  by  měl  být  žadatelů.
Navrhuje hlasování o tomto návrhu.

Bc. Petra
Kubátová
Krchová

Shrnuje, že názory zastupitelů se různí. Osobně se jí záměr líbí. Pozemek pro obec nemá
využití, i když obec se nechce zbavovat svých pozemků.

Mgr. Irena
Pánková

Připomíná, že by mohla nastat situace, že po zasíťování by mohl přijít  jiný zájemce
o koupi tohoto pozemku.

Jakub Viktora Muselo by se vyvěsit na úřední desce.
Bc. Petra
Kubátová
Krchová

Oznámení záměru prodeje pozemku bylo zveřejněno na úřední desce (i elektronické)
od 24.2.2021. Do 12.3.2021 bylo možné se k záměru vyjádřit nebo podat jiné nabídky,
což nikdo neučinil.

Luboš Železný Potvrdil, že ani jeho nikdo nekontaktoval, nepřihlásil se o pozemek, nikdo nereagoval,
nezajímal se o cenu. Podle znaleckého posudku nemusíme dodržovat cenu, můžeme ji
navýšit.

Jakub Viktora Nejsme nuceni prodávat teď.
Michaela Beil Ptá se pana Viktory,  proč navrhuje,  aby se teď neprodávalo.  Peníze by mohla obec

investovat do jiných věcí.
Jakub Viktora Odpovídá, že v plánu je teď hodně pozemkových úprav. Přiznal, že je konzervativní.
Mgr. Marie
Smutná

Celý záměr se jí líbí, ale cena za prodej jí připadá nízká.

Iva Boušková Cena  jí  přijde  reálná,  protože  na  pozemcích  nebude  žádná  stavba,  pouze
zeleň,  maximálně  hřiště.
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Lukáš Beil Žádá zastupitele o pochopení - prodali firmu i dům, teď bydlí v pronájmu. Chtějí bydlet a
něco pro vesnici vybudovat. Obci je pozemek k ničemu.

občan z Hlízova Podpořil  manžele  Beilovy  -  nejsou  to  žádní  developeři.  Chtějí  koupit  kousek  lesa
k pozemku. Byl jejich zaměstnancem a zná je dobře. Chtějí ve vesnici zakořenit.

Ing. Martin
Mistr

Souhlasí s panem Viktorou - je logické, když teď neschválíme. Navrhuje bod stáhnout
z programu a postupně vše s Beilovými řešit.

Michaela Beil Dotazuje se, že pokud nastane tento pomalejší postup a oni přijdou se stejnou žádostí
třeba na podzim, bude výsledek jiný než teď? Připadá jí, že jim zastupitelé házejí klacky
pod nohy.

Ing. Martin
Mistr

Podotýká, že s tímto návrhem se seznámil teprve minulý týden. Byl by rád, kdyby si
zastupitelstvo  mohlo  vše  prodiskutovat.  Zdůrazňuje,  že  zastupitelé  jsou  obezřetní,
protože už se setkali s podobnými případy, kdy jednání nedopadla dobře.

Luboš Železný Žádá zastupitele o protinávrh. Taky si myslí, že celé toto jednání je zbytečně zrychlené.
Jakub Viktora Doporučuje Beilovým, aby začali jednat o změně ÚP a žádost o odkoupení pozemků

podali později.
Lukáš Beil Ptá se, že pokud žádost odloží na pozdější dobu, jestli zastupitelé budou za nimi stát.
zastupitelé Jakub Viktora potvrdil, že se mu projekt líbí, a podpoří ho. Ing. Jan Mančal řekl, že při

dodržení tohoto postupu nebude mít námitky. Stejně se vyjádřil i Ing. Martin Mistr. Pan
starosta zdůrazňuje Beilům, že zastupitelé neměli podklady a chyběly jim informace.

Iva Boušková Doporučuje manželům Beilovým přijít  nejprve na pracovní  zasedání  zastupitelstva a
po projednání se pak může hlasovat.

Lukáš Beil Souhlasí s doporučeními a návrhy zastupitelů.
Luboš Železný Navrhuje nové znění usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín souhlasí s přesunem bodu Pozemky - prodej p. č. 1330/1 a 1577/1 pí
Michaele Beil na jedno z dalších zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín. 

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 3 (Horák, Kubátová Krchová, Železný)

Usnesení č. 5/21/21 bylo schváleno.

Přílohy:
Zamer-obce-1, Znalecký posudek_6270 - 162021

6. Změna katastrální hranice obcí Starý Kolín a Libenice

Předkladatel: Luboš Železný                                              Zpracovatel: Luboš Železný

Důvodová zpráva:

Ve fázi přípravných prací prováděných při KoPÚ (komplexní pozemkové úpravě) bylo navrženo provést změnu
průběhu katastrálních hranic mezi k. ú. Starý Kolín a k. ú. Libenice, jelikož při šetření hranic pozemků bylo
zjištěno, že část silnice III/3277 je tzv. spůlnou hranicí. Změna katastrální hranice tedy byla navržena tak, že
bude hranice mezi k. ú. Starý Kolín a k. ú. Libenice vedena mimo komunikaci. Změna se týká lokality Pod
Hrází, konkrétně pozemku KN279/1. Tak jak je požadována Katastrálním úřadem v Kolíně a je nutná.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání schvaluje změnu katastrální hranice mezi k. ú. Starý Kolín
a k. ú. Libenice v rámci KoPÚ, dle návrhu firmy POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/21/21 bylo schváleno.

Přílohy:
Návrh na změnu obecní hranice Starý Kolín x Libeni, Návrh na změnu obecní hranice Starý Kolín x
Libeni, vykaz parcel Libenice
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7. Změna katastrální hranice obcí Starý Kolín a Hlízov

Předkladatel: Luboš Železný                                              Zpracovatel: Luboš Železný

Důvodová zpráva:

V rámci zpracování návrhu zpracovatelskou firmou POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. došlo k další úpravě
katastrálních  hranic  mezi  k.  ú.  Starý  Kolín  a  k.  ú.  Hlízov,  kde  bylo  požadováno,  aby  se  změna
katastrální hranice navrhla tak, aby se minimálně změnily výměry dotčených katastrálních území. Změna
se týká lokality Stará Klejnárka, konkrétně pozemků KN 1104/4, KN 1104/01, KN 1104/5 v k. ú. Starý Kolín a
KN 1309/6 v k. ú. Hlízov. Bilance výměry pozemků v dotčených katastrálních územích zůstane vyrovnaná. Tato
změna je požadována Katastrálním úřadem v Kolíně a je nutná.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání schvaluje změnu katastrální hranice mezi k. ú. Starý Kolín
a k. ú. Hlízov v rámci KoPÚ, zpracovanou firmou POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/21/21 bylo schváleno.

Přílohy:
Návrh na změnu obecní hranice Starý Kolín x Hlízov, Návrh na změnu obecní hranice Starý Kolín x
Hlízov, vykaz parcel Hlizov

8. Metodický pokyn - Zadávání veřejné zakázky malého rozsahu

Předkladatel: Luboš Železný        Zpracovatel: Luboš Železný

Prostřednictvím zákona 543/2020 Sb.  (schváleno PSP ČR),  kterým se mění  některé zákony v  souvislosti
s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností dochází s účinností od 1. 1. 2021
také k novele zákona 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek. Do § 6 jsou doplněny nové zásady,
dotýkající  se  sociálně  a  environmentálně  odpovědného  a  inovativního  přístupu  zadavatelů  při  zadávání
veřejných zakázek. Novela pak také do § 28 (Vymezení některých dalších pojmů) vkládá definice, co se pro účel
zákona rozumí sociálním, enviromentálním a inovativním zadáváním. Na základě této změny zákona bylo nutné
aktualizovat stávající dokument.

Diskuze:
Luboš
Železný

Zastupitelé  dostali  metodický  pokyn k  prostudování.  Byli  seznámeni  s  návrhem,  který
zpracovali odborníci. Je to návod pro zastupitele, jak více kontrolovat např. vedení obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Starý  Kolín  schvaluje  Metodický  pokyn  č.  01/2021  o  zadávání  veřejných
zakázek malého rozsahu.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/21/21 bylo schváleno.

Přílohy:
Metodický pokyn_VZMR

9. Rozpočtové opatření č. 1/2021

Předkladatelka: Bc. Petra Kubátová Krchová           Zpracovatelé: účetní obce, Bc. Petra Kubátová
Krchová                                 
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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. 1/2021   

     
příjmy:     

par. pol.    
 1122 Daň z příjmů PO za obec 695 150,00 Daňové přiznání z PO za rok 2020 
 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního

rozpočtu -300,00 Finanční vztah státního rozpočtu KÚSK 

  Celkem příjmy 694 850,00  
     
výdaje:    

par.     

2310  Pitná voda 70 000,00 Výběrové řízení na provozovatele vodárny
6399  Ostatní finanční operace 695 150,00 Daňové přiznání z PO za rok 2020
  Výdaje celkem 765 150,00  

     

  Změny rozpočtového opatření č. 1 při jednání  

výdaje:    

par. pol.    

4371  Charita Kutná Hora 10 000,00 Finanční příspěvek oblastní charitě
3511  Všeobecná ambulantní péče 25 000,00 Oprava odpadu (kanalizace) na WC - zubař

3639  Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené 100 000,00 Odkup pozemků - chodník ke hřbitovu

  Výdaje celkem 135 000,00  
     

  CELKEM PŘÍJMY 
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 1 694 850,00  

  CELKEM VÝDAJE
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 1 900 150,00  

     

 8115 Použití finančních prostředků
z min. období 205 300,00 Výdaje se pokryjí z finančních prostředků

let minulých

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín 1. schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021 včetně úprav daných při
jednání

2. ukládá Finančnímu výboru a účetní obce promítnout schválenou rozpočtovou změnu do rozpočtu
obce pro rok 2021

Termín: do účetní závěrky za březen 2021

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Boušková)

Usnesení č. 9/21/21 bylo schváleno.

Přílohy:
Rozpočtové opatření č. 12021 – kopie

10. Směrnice č. 1/2021 o zásadách vztahů obce a její příspěvkové organizace

Předkladatelka:  Bc.  Petra  Kubátová  Krchová  (za  Ing.  Věru  Chobotovou)  Zpracovatelé:  Ing.  Věra
Chobotová, Finanční výbor                                  

Finančnímu  výboru  byl  Usnesením  č.  7/17/20  ze  dne  5.11.2020  uložen  úkol  zpracovat  návrh  směrnice
upravující vztahy zřizovatele a jeho příspěvkové organizace. Finanční výbor návrh komunikoval s vedením
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příspěvkové organizace a  připomínky zaslané k  formulačnímu zpřesnění  textu byly  zapracovány.  Činnost
příspěvkové organizace je rozsáhlá a promítá se do ní celá řada právních předpisů, proto je rozsah směrnice
poměrně široký. Zastupitelé návrh dostali 7.2.2021 e-mailem a byl diskutován na online poradě 11.3.2021.

Diskuze:
Ing. Martin Mistr Jako letitý člen školské rady považuje tento dokument za přínosný. Je to standard pro

postupy zastupitelů vzhledem k PO.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Starý  Kolín  1.  schvaluje  Směrnici  o  zásadách  vztahů  obce  a  její  příspěvkové
organizace

2. ukládá  starostovi obce podepsat Směrnici o zásadách vztahů obce a její příspěvkové organizace a
seznámit s ní ředitelku příspěvkové organizace. Termín: do 31.3.2021

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/21/21 bylo schváleno.

Přílohy:
Smernice_obec_PO_navrh

11. Diskuse

Diskuze:
občan Z.D. Bydlí v Kateřinské ulici a upozorňuje na to, že asi 1/3 projíždějících aut tu jede nepřiměřenou

rychlostí. Ptá se, na co je v ulici měřák rychlosti, když získané údaje se neposkytují PČR. Rád
by, aby se ujasnilo, jak bojovat proti tomuto nešvaru. Problém je na vjezdu i výjezdu z obce.

Pavel Horák Nesouhlasí  s  názorem,  že  měřič  je  k  ničemu.  Tento  typ  se  běžně  používá,  má  ale
svoje mantinely. Ze srovnání z jiných obcí vyplývá, že jejich data jsou velmi podobná našim.
Zhruba jen 60% vozidel dodržuje rychlost. Máme data pouze statistická. Nabízejí se další
varianty, jak zpomalit rychlost vozidel: úsekové měření, semafor, siluety policistů - makety,
restriktivní modul napojený na Městskou policii Kolín (ta ale nemá povinnost spolupracovat).
Po dohodě starostů obcí, kteří řeší stejný problém: je nutné získat kvalitní data a mít je jako
argument pro dopravní policii. Po otevření nově opravené Kolínské ulice hrozí, že si z ní
řidiči udělají "závodní dráhu".

občan Z.D. Namítá, že pokud ale máme data za více než 12 měsíců, mělo by to být dostačující pro další
jednání.  Je  potřeba  ale  postupovat  rychle,  aby  Policie  ČR  nebyla  zahlcena  jednáním
i s dalšími obcemi.

Pavel Horák Upozorňuje, že naše data nevybočují z průměru z jiných měřičů. Otázka je, zda je to dobře.
Nestačí znát pouze poměr aut překračujících a nepřekračujících rychlost (cca 40% a 60%),
ale  potřebujeme  podrobnější  data  jako  podklad  pro  jednání  s  Kolínem.  Navrhuji
provést  měření  po  rekonstrukci  Kolínské.

Luboš
Železný

Sděluje, že obec poslala žádost na Policii ČR.

Jakub
Viktora

Upozorňuje, že s obcí musí někdo spolupracovat. Bylo již dříve navrženo, že časem se udělají
přísnější opatření a se získanými daty se bude jednat s PČR.

občan Z.D. Ptá se, proč jsou ta data z měřičů horší, když je to certifikované zařízení, které respektuje
rychlostní odchylku. Data musí být vyhodnotitelná.

Pavel Horák Máme jen část dat - statistiku. Potřebujeme získat hodnotnější data (kdy se to děje, jestli
překročení  rychlosti  není  je  v  povolené  toleranci,  ..).  Do  kompletních  dat  z  měřiče
na Kateřinské může nahlížet jen Policie ČR, ta to dělá jen v konkrétních případech při
prověřování.

Mgr. Irena
Pánková

Po ukončení opravy Kolínské ulice bude jiné, důvěryhodnější měření, se kterým půjdeme
na PČR.

občan J.B. Upozorňuje zastupitelstvo, že má několik měsíců času najít řešení problému s omezením
rychlosti  při  průjezdu  obcí.  Po  dokončení  opravy  Kolínské  ulice  bude  řidiče  svádět
nový hladký asfaltový povrch k vyšší rychlosti.
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Luboš
Železný

Na Kolínské ulici nám PČR nepomůže, jak zpomalit provoz. V Kateřinské ulici jsme mysleli,
že se budou vyhodnocovat tzv. tvrdá data. PČR odsunula pro nedostatek lidí. Na podzim jsem
jednal  s  dopravním  inženýrem,  jak  zpomalit  provoz  na  Kateřinské  ulici.  Změnila  by
se přednost v jízdě na křižovatce ulic Kateřinská x Hlízovská, mělo by to zpomalit provoz.
Zklidnění  dopravy  by  měly  přinést  úsekové  měřiče,  kdy  řidiči  dostávají  za  překročení
rychlosti pokuty. Investice do měřičů musíme odsouhlasit, pořizovací náklady jsou vyšší než
1 milion Kč. 

občan Z.D. Navrhuje měřit celý průjezd obcí od mostku na konec ulice Kateřinská.
Mgr. Marie
Smutná

Byla by to jednorázová investice?

Pavel Horák Připomíná, že tato zařízení potřebují následné revize a servis. Pronájem zařízení vychází asi
na 40 000 Kč měsíčně.

občan Z.D. Připomíná, že jsme obec, ve které se lidi zajímají o dění v obci (uvedl příklady). Věří, že by
celou investici nemusela pokrýt pouze obec, ale přispět by mohly např. firmy i jednotlivci.

Luboš
Železný

Upozornil,  že v nově opravované Kolínské ulici jsou již zabudované potřebné kabely pro
instalaci měřícího zařízení.

Pavel Horák Navrhuje zkusit tzv. restriktivní modul -  měřič, který dává přímo pokuty. U firmy zjistí,
jestli modul měří rychlost vozidel v obou směrech - která vjíždějí do obce i vyjíždějí z obce.

Luboš
Železný

Zjistí,  jestli  to  bude  s  námi  řešit  Městská  policie.  Po  ukončení  oprav  Kolínské  ulice  a
po poradě zastupitelstva by bylo dobré nainstalovat, aby se zklidnila situace v obci.

občan Z.D. Ptá se na možnost prořezání lip v Kateřinské ulici, dobudování chodníků v ulicích Kateřinská
a Na Kačina a vybudování přechodu v prostoru ulic Kateřinská a Hlízovská.

Luboš
Železný

Odpovídá:  lípy prořeže odborná firma, řešit  se bude chodník i  povrch ulice Na Kačina.
Do příštího zasedání zjistí možnosti přechodu, ale nedělá si iluze, že by na průjezdní silnici
(Kateřinská) byl povolen další přechod. O přechodu U Vany se jednalo asi 5 let,  teprve
dopravní  nehoda uspíšila  jednání.  Při  budování  nového chodníku  ke  hřbitovu  se  počítá
i s místem pro přecházení.

12. Zpráva návrhové komise

Návrhová komise konstatuje, že na 21. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín, konaném dne 17.3.2021,
byla schválena usnesení č. 1/21/21 až 10/21/21.

13. Závěr

Zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hodin. Příští bude 28. dubna 2021.

Zapisovatel: Mgr. Naďa Kotková   ............................................................
 
Ověřovatelé: Martin Němec   ............................................................
 

Mgr. Irena Pánková   ............................................................
 
Starosta Luboš Železný   ............................................................
 
Místostarostka Bc. Petra Kubátová Krchová   ............................................................
 
Datum vyhotovení:


