
Zápis č. 3
ze zasedání ZO konaného 6.5.2015

Přítomni: Ondřej Bašista, Petra Dohaničová, Mgr. Ivana Kampeová, Ing. Jan 
Klepal, Jiří Kratochvíl, Pavlína Píchová,  Romana Trojanová, Jitka Vokolková, Bc. 
Pavel Zeman
                   
Omluveni:   JUDr. V. Košnar, Z. Kukal

Starostka konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, tudíž je 
zastupitelstvo obce usnášeníschopné.

Ověřovatelé zápisu:   O. Bašista, P. Zeman
Zapisovatelka: p. Zemanová

P r o g r a m:
1. Úprava stránek obce
2. Rekonstrukce Staré hospody – výměna vnitřních dveří
3. Výběr firmy na malování sálu St. hospody
4. Příspěvek na činnost TSD Kocour Modroočko a Přátelské divadlo
5. Rozpočtové opatření č. 2
6. Navýšení měsíčních odměn zastupitelům
7. Výsledek jednání s vlastníky – koryto vodního toku
8. Žádost p. ředitelky – videootvírač, natírání dveří v MŠ
9. Žádost o příspěvek na Gymnaestrádu do Helsinek
10. Závěrečný účet VHS za rok 2014
11. Žádost o příspěvek na ozelenění – Pester CEE s.r.o.
12.OZV č. 2 – školské obvody 
13.Různé – a) Akce obce
                    b)  Roční zpráva provozovatele vodhosp. infrastruktury v obci
                     c)  Rekonstrukce Polní ulice
                     d) Žádost o splátkový kalendář p. Bicanová

Program, ověřovatelé zápisu i zapisovatelka byli odsouhlaseni všemi 
hlasy.

Úkoly z minulého zasedání ZO:
Smlouva o dílo s fa Chládek a Tintěra a.s. na rekonstrukci Polní ulice bude podepsána 
, smlouva s p. Bukáčkem na TDI je podepsána. Práce budou zahájeny 18.5.

1)  Úprava stránek obce
      Z důvodu používání nových technologií (např. používání aplikací  v telefonech) 
navrhla p. starostka úpravu internet. stránek obce. Cenová nabídka p. Leoše Urbana 
je ve výši cca 28 000,- Kč.  
P. Zeman navrhl nechat zpracovat další 2 cenové nabídky.

ZO vzalo na vědomí.   
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2) Rekonstrukce Staré hospody
     5. 5. byly dokončeny práce na zateplení a staveb. úpravách Staré hospody. 
V souvislosti s dokončovacími pracemi byla TDI navržena výměna dveří do sálu za 
posuvné.  
Cenovou nabídku předložila firma Tilia Kolín - 37 554,- Kč.
Druhá oslovená firma SOLO Sušice nabídku nepředložila.

ZO schválilo všemi hlasy zhotovení posuvných dveří do sálu Staré 
hospody firmou Tilia v ceně 37 554,- Kč.

3) Výběr firmy na malování sálu Staré hospody
      Po stavebních úpravách je třeba vymalovat sál (oškrábání, opravy, penetrace, 
barva).
Byly předloženy 2 cenové nabídky:
p. Štěpánek – 22 585,-- Kč
p. Doubrava – 32 800,-- Kč
P. starostka navrhla vymalování sálu p. Štěpánkem, jelikož předložil nižší cen. 
nabídku. 

ZO schválilo všemi hlasy vymalování sálu ve Staré hospodě p. 
Štěpánkem za cenu 22 585,- Kč. 

4)  Příspěvek na činnost TS Kocour Modroočko
       Za vystoupení na Dni matek navrhla p. starostka poskytnout TS Kocour 
Modroočko fin. dar ve výši 3 000,- Kč. Dále navrhla poskytnout fin. dar Přátelskému 
divadlu za vystoupení na Dětském dni 2 000,- Kč.

ZO schválilo všemi hlasy poskytnutí finančního daru TS Kocour 
Modroočko ve výši 3 000,- Kč za vystoupení na Dni matek.
ZO schválilo všemi hlasy poskytnutí finančního daru Přátelskému 
divadlu ve výši 2 000,- Kč za vystoupení na Dětském dni.

5) Rozpočtové opatření č. 2
      P. starostka navrhla přesunout tento bod na závěr jednání, aby se v RO objevily 
všechny schválené změny.

6)  Navýšení měsíčních odměn zastupitelům
      Vládním nařízením č. 52/2015 dochází k navýšení částek měsíčních odměn o 
3,5% jak uvolněným členům ZO (těm se navyšuje automaticky), tak neuvolněným. U
místostarosty navýšení činí cca 260,-- Kč, u předsedů výborů cca 50,-- Kč.

ZO schválilo 8 hlasy navýšení měsíčních odměn neuvolněným 
zastupitelům o 3,5% od data schválení na zasedání ZO, O. Bašista se 
zdržel. 
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7) Jednání s vlastníky pozemků, přes které vede koryto vodního toku
     Dne 2.4. proběhlo na OÚ jednání s vlastníky pozemků, přes které vede koryto 
vodního toku (od Konárovic až za Baštu) s následujícím závěrem:
- do konce června provede obec pročištění trubky pod mostkem u Tolexu s.r.o., 
nátoku a výtoku v rybníčku na Baště
- Miloš a Jiří Košíkovi pročistí nátoky a výtoky u jejich rybníčků
- v případě naplnění nižšího koryta vodního toku, bude obec nápomocna při 
čerpání této již neodtékající vody

ZO vzalo na vědomí.

8) Žádost p. ředitelky MŠ
      Paní ředitelka MŠ požádala obec o schválení instalace videootvírače do MŠ  a 
natírání dveří a zárubní o letních prázdninách. Tyto akce bude hradit MŠ z přidělené 
dotace od obce – videootvírač za cca  35 670,-- Kč , natírání za cca 10 000,-- Kč. 

ZO schválilo všemi hlasy instalaci videootvírače v MŠ v cen. relaci 
35 670,- Kč a natírání dveří a zárubní v MŠ v cen. relaci 10 000,- Kč.

9) Žádost o příspěvek na Gymnaestrádu do Helsinek
    Několik členů místní skupiny ASPV vystoupí na gymnaestrádě v Helsinkách a 
žádají obec o příspěvek (pro jednotlivce fin. nákladná akce). Organizace dostala letos 
20 tis. Kč neúčelový příspěvek na činnost, p. starostka navrhuje použít jeho část na 
tuto akci.
K tomuto bodu jednání proběhla diskuze.
P. Zeman – vloni dostala organizace 40 tis. Kč příspěvek na činnost, měla si nechat 
na tuto akci rezervu. Kdyby se jednalo o akci pro děti, souhlasil by s poskytnutím 
příspěvku, v tomto případě však nesouhlasí
R. Trojanová – podala vysvětlení k pořádané loňské akci – výlet parníkem – byl i pro 
děti
J. Kratochvíl – navrhuje organizaci sehnat si sponzory mezi podnikatelskými subjekty

ZO neschválilo poskytnutí účelové dotace ASPV na Gymnaestrádu 
v Helsinkách 7 hlasy, O. Bašista a R. Trojanová se zdrželi.

10 ) Závěrečný účet VHS Kolín za rok 2014
         Závěrečný účet DSO VHS Kolín za rok 2014 včetně zprávy auditora byl zveřejněn 
na úřední i elektronické desce OÚ a byl schválen na jednání valné hromady VHS dne 
23.4.2015.

ZO vzalo na vědomí.

11) Žádost fa Pester CEE s.r.o.
       Firma Pester CEE s.r.o., která podniká v budově bývalé školy, žádá obec o 
příspěvek ve výši 3 000,- Kč na ozelenění areálu keři, stromy. Firma investovala  cca 
12 000,- Kč.
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J. Klepal – není pro poskytnutí příspěvku, firma je podnikatelský subjekt

ZO neschválilo poskytnutí příspěvku ve výši 3 000,- Kč firmě Pester CEE 
s.r.o. na ozelenění prostor u firmy 7 hlasy, P. Píchová a R. Trojanová se 
zdržely.

12)  OZV č. 2 – školské obvody
        Obec v roce 2007 vydala OZV, která spočívala v možnosti docházky dětí z obce do
kolínských škol. Při kontrole bylo zjištěno, že jedna ze škol v OZV chyběla, proto je 
nutné vydat novou OZV, která bude již obsahovat všechny kolínské ZŠ.

ZO schválilo všemi hlasy OZV č. 2 o školských obvodech.

13 ) Různé:
a) Akce obce
           10.5. - Den matek
             6.6.  - Dětský den
             konec června - táborák na závěr školního roku
             červenec - zájezd do Lysé nad Labem – výstava Květy 2015
                              -  Filmová noc

ZO vzalo na vědomí.

b) Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury 
           Firma VODOS, která v obci provozuje vodohospodářskou infrastrukturu 
(kanalizaci), předložila roční zprávu včetně doporučených opatření.

ZO vzalo na vědomí.

c) Rekonstrukce Polní ulice
            18.5. budou v Polní ul. zahájeny práce, budou postupovat po etapách, o čemž 
byli občané v Polní ul. již informováni.
Na dotazy majitelů nemovitostí v Polní ul., zda by si mohli nechat vjezdy zhotovit 
z jiného materiálu, než je zámková dlažba, ZO doporučuje zachovat jednotný ráz 
vzhledu a nechat vybudovat vjezdy pouze ze zámkové dlažby. 
P. starostka reagovala na e-mailovou žádost přítomného p. Bulíčka o zapůjčení 
projekt. dokumentace – bude mu zapůjčena
            
  ZO vzalo na vědomí.

d) Žádost p. Bicanové o schválení splátkového kalendáře na uhrazení 
nedoplatku škody na VO
            V Mírové ulici byl v lednu t.r. poškozen automobilem sloup VO. Pojišťovna 
obci uhradila pouze část z důvodu amortizace sloupu a zbylých 5 194,- Kč obec 
vymáhá po majitelce vozidla p. Bicanové. P. Bicanová se stará o postiženou dceru, 
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žádá o schválení splátkového kalendáře, kdy by vždy k 20. dni v měsíci na účet obce 
uhradila 500,- Kč. 
p. Zeman – navrhuje zbylou částku soudně vymáhat po pojišťovně, jelikož ta nemá 
právo na odečet amortizace.
Navrhuje spojit se s právníkem obce a podniknout v tomto směru potřebné právní 
kroky.

ZO vzalo na vědomí.

Přesunutý bod jednání č. 5 ) Rozpočtové opatření č. 2
       Účetní obce p. Zemanová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 2 (vč.  
schválených nerozpočtovaných změn v průběhu zasedání).

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2 všemi hlasy.

Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zapsala: 7.5.2015
D. Zemanová

Ověřovatelé zápisu:
O. Bašista, P. Zeman

      
                                                                                              Jitka V o k o l k o v á    
                                                                                                        starostka obce   




