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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 25 Zastupitelstva obce Starý Kolín

konané dne 15. 9. 2021 v sále kulturního domu od 18:00 hod.

Doba jednání: 18:00 - 19:00
Přítomno: 9
Omluveni: Mgr. Irena Pánková, Ing. Věra Chobotová
Neomluveni:
Předsedající: Luboš Železný
Zapisovatel*: Mgr. Naďa Kotková
Ověřovatelé zápisu: Martin Němec, Ing. Jan Mančal, CSc.

*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 Ing. Jana Mančala, CSc.

2. zapisovatelku Mgr. Naďu Kotkovou

3. návrhovou komisi ve složení: pan Pavel Horák - předseda, Mgr. Marie Smutná a paní Iva Boušková

 

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín a) volí ověřovateli zápisu pana Martina Němce a Ing. Jan Mančala, CSc.

b) schvaluje zapisovatelku Mgr. Naďu Kotkovou

c) volí návrhovou komisi ve složení: pan Pavel Horák - předseda, Mgr. Marie Smutná a paní Iva Boušková

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/25/21 bylo schváleno.

2. Program 25. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
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Předkladatel: Luboš Železný  

Zpracovatel: Luboš Železný

Návrh programu 25. 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 obce Starý Kolín, dále na internetových stránkách obce a veřejnost byla
rovněž informována prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu.

PROGRAM zasedání:

Zahájení1.
Program 25. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín2.
Dodatek č.1 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení3.
Studie Bašta I.4.
Návrh studie V Desátku v obci Starý Kolín5.
Rozpočtové opatření č. 36.
Zpráva Kontrolního výboru7.
Diskuse8.
Zpráva Návrhové komise9.
Závěr10.

Návrh na doplnění a úpravu programu:

Návrh na vypuštění bodu č. 4 - Studie Bašta I.  

 

Upravený program zasedání:

Zahájení1.
Program 25. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín2.
Dodatek č.1 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení3.
Návrh studie V Desátku v obci Starý Kolín4.
Rozpočtové opatření č. 35.
Zpráva Kontrolního výboru6.
Diskuse7.
Zpráva Návrhové komise8.
Závěr9.

 

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín schvaluje program 25. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín.

 

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/25/21 bylo schváleno.

3. Dodatek č.1 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Předkladatel: Pavel Horák  

Zpracovatel: Asekol a.s.
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Důvodová  zpráva:  Kolektivní  systém  Asekol  zaj išťuje  v  naší  obci  na  základě  smlouvy
číslo 00235741/ZOZ/2014/V1 ze dne 21.10.2014 zpětný odběr elektrozařízení. Místo svozu je na Sběrném
dvoře obce Starý Kolín, kde občané odevzdávají odpadní elektrozařízení. S ohledem na legislativní změny,
zejména přijetí  zákona č.  542/2020 Sb.,  o  výrobcích  s  ukončenou životností  a  zákona č.  541/2020 Sb.,
o odpadech, dochází ke změně této smlouvy formou dodatku č. 1. Tento krok je nezbytný z hlediska aplikace
nových zákonných požadavků směřujících k vyšší  transparetnosti  nakládání  s  odpadním elektrozařízením.
Zároveň Asekol v souvislosti se změnou legislativních podmínek přistoupil k úpravě výše příspěvků, které
budou místům zpětného odběru navýšeny od 1. září 2021.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín 1) schvaluje  dodatek č. 1 smlouvy č. 00235741/ZOZ/2014/V1 ze dne
21.10.2014, o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.

2) ukládá starostovi obce podepsat dodatek č. 1 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.

Termín: do 30. 09. 2021

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/25/21 bylo schváleno.
Zodpovídá: Železný Luboš, ,  | Termín splnění: 30. 9. 2021

Přílohy:
Dodatek smlouvy o ZO-00235741, Dodatek Sazebník odměn_00235741

4. Návrh studie V Desátku v obci Starý Kolín

Předkladatel: Luboš Železný     

Zpracovatel: Luboš Železný

Důvodová zpráva:

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. Výsledkem by mělo být schválení studie zastupitelstvem obce a zahájení prací pro získání
územního rozhodnutí (ÚR) pro jednotlivé objekty v lokalitě.

Návrh územní studie (ÚS) V Desátku předpokládá změnu využití z bydlení v bytových domech BH na využití
k bydlení v rodinných domech BI. Návrh předpokládá výstavbu 11 volně stojících domů na území Z43 a
šest volně stojících domů na sousedním území Z14 .

Diskuze:
Luboš Železný -
starosta

Připomíná místo lokality - pod nadjezdem na Bašta. Zastupitelé vypracují materiál,
předběžnou studii s požadavky, které by měl investor a stavebník splnit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín 1. souhlasí se změnou charakteristiky využití území Z43 z BH na BI v obci
Starý Kolín dle právního stavu Územního plánu z 10/2012.

2. ukládá starostovi informovat investora a zpracovatele.

Termín: 30. 09. 2021
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Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/25/21 bylo schváleno.
Zodpovídá: Železný Luboš, ,  | Termín splnění: 30. 9. 2021

Přílohy:
210908 prezentace obec

5. Rozpočtové opatření č. 3

Předkladatelka: Bc. Petra Kubátová Krchová       

Zpracovatelé: Bc. Petra Kubátová Krchová a účetní obce

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).

Diskuze:
Bc. Petra
Kubátová
Krchová

Připomíná,  že částka 250 000 Kč na mobiliář do zrekonstruované Kolínské ulice a
Náměstí bude na základě připomínky předsedkyně FV (v rámci pracovního jednání)
přesunuta z paragrafu 2212 Silnice do paragrafu 3639 Komunální služby a územní
rozvoj. Nicméně původní zařazení této částky na par. 2212 nebylo v rozporu, vzhledem
k jasné souvislosti, že vše je z akce "Kolínská".

Ing. Martin
Mistr, Ph.D.

Žádá o upřesnění měřících zařízení na ulicích Kolínské a Kateřinské.

Pavel Horák a
Luboš Železný -
starosta

Informují,  že  na  Kateřinské  ulici  můžeme  k  stávajícímu  měřiči  přidat
tzv.  restriktivní  modul.  Instalovat  můžeme  hned,  ale  fungovat  bude  až
po instalaci měřiče na Kolínské ulici.  Tato zařízení musí spolu komunikovat. Máme
domluveno s PČR v Kolíně, čekáme na zpracování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín 1. schvaluje  Rozpočtové opatření č. 3/2021 včetně úprav daných při
jednání.

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

    T: do účetní závěrky za září 2021

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/25/21 bylo schváleno.
Zodpovídá: Černá Hana,Kubátová Krchová Petra, Bc.,  | Termín splnění: 30. 9. 2021 | do účetní závěrky za září 2021

Přílohy:
Rozpočtové opatření č. 3_2021

6. Zpráva Kontrolního výboru

Předkladatel: Ing. Martin Mistr, Ph.D,                         Zpracoval: Ing. Martin Mistr, Ph.D,

Důvodová zpráva: 

Tisk je překládán v souladu s § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění
pozdějších předpisů.
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Za období od 10. 12. 2020 do 29. 07. 2021 byla provedena:

Kontrola usnesení

Bylo  zkontrolováno  celkem  49  usnesení  z  veřejného  jednání  zastupitelstva  číslo  19  ze  dne
10. 12. 2020 až číslo 24 ze dne 29. 7. 2021.

Kontrolní výbor konstatuje, že usnesení číslo 1/19/20 ze dne 10. 12. 2020 až číslo 3/24/21 ze dne 29. 07. 2021
jsou průběžně plněna.

Kontrola zápisů z jednání zastupitelstva

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  z  19.  zasedání  Zastupitelstva  obce Starý  Kolín  ze  dne
10. 12. 2020 až 24. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín ze dne 29. 07. 2021 odráží průběh jednání a jsou
srozumitelné.

Doporučení Kontrolního výboru

Plné  nasazení  IS  UZOb  pomohlo  s  odstraněním  většiny  nedostatků  zmiňovaných  v  minulých  zprávách
kontrolního výboru.

Kontrolní výbor doporučuje využít modul Úkoly UZOb pro vedení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva,
čímž by odpadla nutnost zaznamenávat usnesení, termíny a data plnění pracovníky OU.

Diskuze:
Ing.
Martin
Mistr
Ph.D.

Informuje o předložené Zprávě Kontrolního výboru. Výboru nebyl zadán žádný konkrétní úkol
pro kontrolu. Zkontrolovali celkem 49 usnesení z posledních šesti zasedání Zastupitelstva
obce Starý Kolín. Tři úkoly nebyly vzhledem ke covidové situaci splněny v daném termínu.
Výbor kladně zhodnotil plné nasazení informačního systému UZOb a doporučil využití modulu
"Úkoly" pro zjednodušení administrativní přípravy zasedání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/25/21 bylo schváleno.

Přílohy:
Priloha_Tisk 6_25_21_Zprava_KV

7. Diskuse

Diskuze:
manželé H. Manželé se představují zastupitelům a předkládají svůj záměr. Jsou z Vysočiny, Starý Kolín

znají a chtěli by zde bydlet. Rádi by koupili chátrající objekt vodárny u Labe a přestavěli ho,
např. na větrný mlýn. Do budoucna by nemovitost přenechali synovi.

Luboš
Železný -
starosta

Připomíná, že zájem manželů je dlouhodobý, a proto je pozval na zasedání, aby představili
sebe i svůj záměr. Pozemek je velký cca 2 000 m2 a leží v pásmu ochrany vod. Proto zde
platí určitá omezení. Zastupitelé by měli připravit do konce roku záměr, jestli daný pozemek
prodají nebo ne. Nejprve se ale musí vyřešit pozemkové záležitosti, to potrvá minimálně
do konce příštího roku.
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občan J.B. Děkuje zastupitelům za podporu již 5. ročníku klubové reprezentační výstavy Veteran car
clubu Kolín. Proběhla současně se slavnostním otevřením zrekonstruované Kolínské ulice a
Náměstí  v  sobotu  4.  září  2021.  Připomíná  zhoršení  bezpečnosti  v  obci  v  souvislosti
s opravou hlavní silnice I/38 a zvýšeným počtem projíždějících aut. Přes Starý Kolín vede
objízdná trasa, jezdí zde mnoho nákladních aut. Upozorňuje na zhoršení dopravní situace a
bezpečnosti  u  odbočky  ke  hřbitovu.  Zvýšil  se  počet  projíždějících  nákladních  aut  a
přes horizont nejsou přijíždějící auta vidět. Žádá zastupitele o projednání situace a posunutí
značky  označující  počátek  obce  před  horizont.  Tím  by  došlo  ke  zpomalení  provozu.
Na  křižovatce  U  Pomníku  padlých  není  dodržována  přednost  zprava.  Chválí  zajištění
bezpečnosti dětí na přechodu u školy.

Luboš
Železný -
starosta

Zastupitelé  plně  vnímají  špatnou  situaci  s  projíždějícími  nákladními  auty  a  většími
zemědělskými stroji.  Starosta uvádí,  že cílem je omezit  průjezd nákladních aut a snížit
rychlost při průjezdu. Komunikuje s dopravním odborníkem, který ovšem na zaslané podněty
nereaguje nebo je "mírně řečeno" zlehčuje.

Pavel Horák V tomto a minulém týdnu probíhal sběr dopravních dat na Kolínské ulici. Bude následovat
projekt  měřiče  na  Kolínskou.  Na  Kateřinskou  byl  již  doporučen  represivní  modul  jako
rozšíření stávajícího měřiče.  Jakmile začne instalovaný měřič rychlosti  pokutovat,  tak si
řidiči dají větší pozor a budou dodržovat předepsanou rychlost. Ještě je ale dlouhá cesta
ke schválení.

Luboš
Železný -
starosta

Uvádí,  že v celé ČR je dopravní situace velmi špatná. Policie nekoná i  přes opakované
žádosti  pana  starosty.  Věří,  že  až  budeme  mít  data  z  nových  měřičů,  PČR  bude  mít
dostatečné podklady pro další jednání. Jako neprofesionální jednání policie uvádí aktuální
případ napadení ženy volně pobíhajícím psem. Děkuje panu B. za velmi dobrou organizaci
srazu veteránů (Veteran car club Kolín).

Petra
Kubátová
Krchová

Upřesňuje situaci, kdy Finanční výbor Zastupitelstva obce Starý Kolín provádí pravidelné
kontroly v  místní  ZŠ a MŠ (PO),  i  když nejsou žádné podněty ke kontrole.  Vyplývá to
z Usnesení č. 4/23/21 ze dne 09.06.2021.

8. Zpráva Návrhové komise

Návrhová  komise  konstatuje,  že  na  25.  zasedání  Zastupitelstva  obce  Starý  Kolín  konaném  dne
15.09.2021, byla schválena Usnesení č. 1/25/21 -  6/25/21.

9. Závěr

Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hodin. Příští bude 10. listopadu 2021.

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

Ing. Jan Mančal, CSc.   ............................................................
 
Starosta Luboš Železný   ............................................................
 
Místostarostka Bc. Petra Kubátová Krchová   ............................................................
 
Datum vyhotovení: 15. 9. 2021


