
Zápis   
ze zasedání ZO konaného 29.1.2015 

 
Přítomni: Petra Dohaničová, Mgr. Ivana Kampeová, Ing. Jan Klepal, JUDr. 
Vladislav Košnar, Jiří Kratochvíl, Zdeněk Kukal, Pavlína Píchová,  Romana 
Trojanová, Jitka Vokolková 
                    
Omluveni:   O. Bašista, P. Zeman 
 
Starostka konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, tudíž je 
zastupitelstvo obce usnášeníschopné. 
 
Ověřovatelé zápisu:   Ing. J. Klepal, P. Píchová 
 
Zapisovatelka:  p. Zemanová 
 

P r o g r a m:  
  1. Schválení účetní závěrky obce za rok 2014 
  2. Zpráva o inventarizaci 
  3. Závěrečná úprava rozpočtu v roce 2014   
  4. Zpráva o veřejnosprávních kontrolách  
  5. Rozpočet DSO Kolínské zálabí na rok 2015  
 6.  Smlouva s ČEZem – snížení ceny sil. energie 
 7.  Přehled o nakládání s odpady 
 8.  Úprava nařízení obce 
 9.  Schválení stavebního dozoru na Polní ulici 
10.  Dotace od TPCA 
11.  Počítačový kurz 
12.  Nákup zametacího kartáče  
13.  Výměna vodovodních baterií 
14.  Pověření firmy ke zpracováním žádosti o dotaci 
15.  Různé –  a) geodetické zaměření VB studny u prostřední bytovky 
                        b) záměr prodeje sněhových radlic 
                        c) zveřejnění výzvy zakázky rekonstrukce Polní ulice včetně stanovení 
       výběrové komise 
                        d) vícepráce na Staré hospodě 
 

     
Program, ověřovatelé zápisu i zapisovatelka byli odsouhlaseni všemi 
hlasy.  

 
Úkoly z minulého zasedání: 
Smlouva na prodej pozemku p.č. 1050 s p. B. Řehůřkovou je podepsána. 
Minulý týden byla ve Staré hospodě vyměněna okna. 
 
 
1)  Schválení účetní závěrky za r. 2014  
       P. starostka seznámila ZO s účetními výkazy závěrky obce za rok 2014 (rozvaha, 
výkaz zisku a ztráty, příloha).   
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ZO schválilo všemi hlasy účetní závěrku za r. 2014 dle přiloženého 
protokolu. 
 
 
2) Zpráva o inventarizaci 
     Účetní obce seznámila ZO se zprávou o inventarizaci za r. 2014, která probíhala 
v průběhu ledna 2015. 
 
ZO schválilo inventarizační zprávu za r. 2014 všemi hlasy. 
 
 
3) Závěrečná úprava rozpočtu za rok 2014 
     Účetní obce seznámila ZO s konečnou úpravou rozpočtu za r. 2014. 
 
ZO vzalo na vědomí. 
 
 
4)  Zpráva o veřejnoprávních kontrolách za rok 2014 
       V závěru roku byly provedeny kontroly hospodaření s prostředky obce, které byly 
poskytnuty jako příspěvek na činnost zájmovým organizacím a sdružením a MŠ v r.  
2014. Tyto kontroly na základě pověření provedl finanční výbor. P. starostka 
seznámila ZO  s výsledky kontrol a podala bližší informace k čerpání.   
 
ZO vzalo na vědomí. 
 
 
5) Rozpočet DSO Kolínské zálabí na rok 2015 
     Rozpočet DSO Kolínské zálabí byl zveřejněn a úřední i el. desce obecního úřadu. 
Rozpočet je vyrovnaný, příjmy i výdaje jsou ve výši 29 000,-- Kč. 
 
ZO vzalo na vědomí. 
 
 
6)  Smlouva s firmou ČEZ na snížení ceny silové energie 
      Obec ročně zaplatí za el. energii cca 350 000,-- Kč, silová energie tvoří cca 1/3 
ceny  a 17% sleva, kterou nabízí ČEZ, je  cca 20 000,-- Kč. Tento dodatek byl již 
projednán na pracovní poradě zastupitelstva obce. 
 
ZO schválilo všemi hlasy dodatek s firmou ČEZ na snížení ceny silové 
energie. 
 
 
7) Přehled o nakládání s odpady za rok 2014 
     P. starostka podala ZO přehled o nakládání s odpady – jaké množství bylo 
jednotlivých komodit sebráno, kolik obec za odvoz odpadu zaplatila a  kolik vybrala 
od občanů na poplatcích. 
 
ZO vzalo na vědomí. 
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8)  Úprava nařízení obce 
       V r. 2014 ZO schválilo Nařízení obce o zákazu podomního prodeje, které již 
vstoupilo v platnost. V Nařízení je třeba provést technickou úpravu, která spočívá 
v novém slovosledu věty: 
„Účelem tohoto nařízení obce je stanovit, které druhy prodeje nebo poskytování 
služeb prováděné mimo provozoven určenou k tomuto účelu kolaudačním 
rozhodnutím podle zvláštního zákona jsou zakázány na území obce Tři Dvory.“ 
 
ZO schválilo všemi hlasy úpravu Nařízení obce o zákazu podomního 
prodeje. 
 
 
9) Schválení stavebního (technického) dozoru nad rekonstrukcí Polní 
ulice 
Do dnešního dne byly předloženy tyto cenové nabídky: 
- ARCHA inženýrská společnost a.s. – 115 979,--  hodinová sazba 400,-- Kč max. 5 
hodin týdně 
- p. Bukáček – 30 000,-- Kč měsíčně – denně na stavbě 
 
Z důvodu předložení malého počtu cenových nabídek se tento bod jednání přesouvá 
na příští jednání ZO. 
 
ZO vzalo na vědomí. 
 
 
10) Dotace od TPCA 
        Žádost o dotaci na lepší zvýraznění přechodů – pískování bílo červených pruhů a 
nové reflexní dopravní značky – byla v termínu zaslána do TPCA. Náklady jsou 
97 000,-- Kč.  Ještě je třeba souhlas dopravního inženýra Policie ČR, vyjádření 
odboru dopravy MěÚ Kolín a SÚS. 
 
ZO vzalo na vědomí. 
 
 
11)  Počítačový kurz 
        Od 16. února 2015 pořádá obec 14 denní počítačový kurz pro začátečníky.  
Zájemci se postupně hlásí na obecním úřadě. Počítače bezplatně zapůjčí obec Polní 
Chrčice,  obec bude hradit pouze odměnu lektorce. 
 
ZO schválilo všemi hlasy pořádání počítačového kurzu a uhrazení 
odměny lektorce. 
 
 
12 ) Nákup zametacího kartáče 
        Na pracovní poradě se ZO zabývalo nákupem zametacího kartáče (zametání 
stezky, chodníků, okrajů komunikací, menšího množství sněhu) od firmy WERCO 
v ceně 19 900,- Kč. Zvažovala se i alternativní varianta – kartáč na traktor (24 000,- 
Kč) + dokoupení zařízení na upevnění kartáče – celkem za cca 100 000,- Kč.  
 
ZO schválilo všemi hlasy nákup zametacího kartáče od firmy WERCO za 
19 900,- Kč. 
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13)  Výměna vodovodních baterií v kabinách TJ 
         V kabinách TJ je třeba vyměnit sprchy (stáří 16 let) – celkem 7 ks, které již 
nejdou opravit. Cena 1 baterie je cca 1 500,-- Kč.  
 
ZO schválilo všemi hlasy nákup 7 ks nových vodovodních baterií do 
kabin TJ v cenové relaci cca 1 500,- Kč/kus. 
 
 
14)  Pověření firmy zpracováním žádosti o dotaci 
        Během února by měl KÚ Stč. kraje vyhlásit dotační tituly na letošní rok, kde 
z Fondu rozvoje měst a obcí jsou možné získat i fin. prostředky na rekonstrukce 
místních komunikací.  
P. starostka navrhla nechat zpracovat žádost o dotaci na rekonstrukci Polní ulice 
firmou Sigmin a.s. v cenové relaci – 15 000,- Kč bez DPH za zpracování žádosti + 0,5 
% z částky přidělené dotace. 
 
ZO schválilo všemi hlasy pověření firmy Sigmin zpracováním žádosti o 
dotaci na rekonstrukci Polní ulice.  
 
 
15)  Různé: 
 
a) Geodetické zaměření VB studny na obecním pozemku p.č. 681/4  
      Na pozemku obce p. č. 681/4 je umístěna studna pro bytovku čp. 253 a 254, je 
třeba pro ni zřídit na tomto pozemku VB.  Sdružení vlastníků domů č.p. 253 a 254 
souhlasí se zaměřením studny na obecním pozemku a jako VB vložit na Katastrální 
úřad Kolín. Náklady spojené s geometrickým zaměřením, sepisem smlouvy a 
podáním návrhu na vklad ponese Sdružení vlastníků. 
 
ZO schválilo všemi hlasy zřízení VB studny pro dům čp. 253 a 254 na 
pozemku p.č. 681/4. 

 
 

b) Záměr prodeje sněhových radlic 
Obec vyhlásila záměr prodeje sněhových radlic. Nikdo neměl zájem o jejich 
odkup. 
 

ZO vzalo na vědomí. 
 
 

c) Zveřejnění výzvy na zakázku Rekonstrukce Polní ulice  včetně 
     stanovení  výběrové komise 
       Výzva včetně smlouvy o dílo byla odsouhlasena Mgr. Černým a JUDr. Košnarem, 
v příštím týdnu bude zveřejněna na profilu zadavatele a el. úřední desce obce.  
Výběrová komise bude pracovat ve složení -  starostka, projektant p. Jambor a p. 
Havránek (ARCHA inž agentura a.s. - bude zajišťovat kompletní výběrové řízení) + 3 
náhradníci. 

 
ZO vzalo na vědomí. 
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 d) Vícepráce na Staré hospodě  
       P. Pavlíček, který dělá tech. dozor na zateplení a staveb. úpravách Staré hospody, 
zjistil některé skutečnosti ohl. stavebních úprav, které je třeba provést, ale nebyly 
předmětem projektové dokumentace.  
Z důvodu možných problémů na SFŽP budou více práce, které lze provádět po 
skončení akce, provedeny dodatečně.  
Nyní bude pouze vyřešeny – drobné elektrikářské práce  ( přívodní kabel pro 
venkovní osvětlení reklamního poutače ).   
 

ZO vzalo na vědomí. 
 
 
     Mimo body jednání p. starostka informovala ZO, že v sobotu 17. ledna v Mírové 
ulici byla při dopravní nehodě zničen sloup VO. Oprava byla zadána firmě AVE Kolín,  
cena cca 16 000,-- Kč, která bude hrazena ze zákonného pojištění vozidla, které škodu 
způsobilo.  Škodná událost byla nahlášena.  
 
ZO vzalo na vědomí. 
 
 
Diskuse: 
 
Ing. Banasinský – v jaké cenové relaci jsou vícepráce uvedené p. starostkou na Staré 
hospodě   
- reagovala p. starostka – drobné elektr. práce za cca 20 000,- Kč, odizolování 
základů budovy přes 100 000,- Kč 
 
p. Martinec + p. Nápravník – kdo provádí oklešťování stromoví pod vedením 
vysokého napětí za hřištěm, zároveň upozornili na nepoměr vzdáleností kácených 
stromů od vedení  
– reagovala p. starostka – práce provádí firma pověřená firmou ČEZ, obec by musela 
řešit výšku vzrostlých stromů pod vedením a práce nechat provést odbornou firmou 
 
 
Starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila. 
 

 
Zapsala: 30.1.2015 
D. Zemanová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Ing. Klepal, P. Píchová 
        
 
 
             
                                                                                               Jitka  V o k o l k o v á    v.r. 
                                                                                                          starostka obce                                                                 
 

 


