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Zápis kontrolního výboru  

Kontrola plnění předešlých usnesení zastupitelstva Kolové a Hájů,  

provedena ke dni 3. 2. 2020 

 

* * * 

 

 

usnesení č. 73: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje rozpočtu obce na rok 2020 v podobě, v jaké byl vyvěšen na úřední desce. Příjmy 

v celkové výši 11 381,4 tis. Kč a výdaje v celkové 10 553,4 tis. Kč, částka rozdílu 828 tis. Kč bude použita k uhrazení 

splátek dlouhodobých půjček (úvěrů). 

Rozpočet na rok 2020 ve výše uvedeném znění je platný a obec dle něj účtuje.  

Jednotlivá rozpočtová opatření budou následovat v průběhu roku. 

 

usnesení č. 74: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností Res Vitae ve výši 80 000,- Kč 

na rok 2020 a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Smlouva byla podepsána a je platná.  

 

usnesení č. 75: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.4/2019 o místních poplatcích za psy s účinností 

od 1. 1. 2020. 

Vyhláška je platná a poplatky se dle ní již začaly vybírat. 

 

usnesení č. 76: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.5/2019 o místních poplatcích za užívání veřejného 

prostoru s účinností od 1. 1. 2020. 

Vyhláška o místních poplatcích z užívání veřejného prostoru je platná. Obec ji bude užívat i pokud dojde 

k neoprávněnému užívání apod. 

 

usnesení č. 77: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu IV – 12-0015706/VB1 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 

Smlouva na věcné břemeno viz výše byla uzavřena. 

 

usnesení č. 78: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  a 

dohodu o umístění stavby č. IV – 12-0015536 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 

Smlouva na věcné břemeno viz výše byla uzavřena. 

 

 

usnesení č.79: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje prodej pozemku p. č. 181/57, k. ú. Kolová o výměře 236m2 za 49 300,- a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. Kupující uhradí i náklady na znalecký posudek. 

Smlouva o prodeji byla uzavřena. 
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usnesení č.80: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje záměr prodeje pozemku č. 355, k. ú. Háje u Karlových Var o celkové výměře 

cca 1994 m2. 

Zpracovává se smlouva o prodeji. 

 

usnesení č. 81: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje záměr části  koupě pozemku p. č. 350, k. ú. Háje u Karlových Var o celkové 

výměře cca 200m2 

Budou se provádět potřebné geometrické práce a zakreslení potřebné k rozparcelování a koupi. 

 

usnesení č. 82: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje zápůjčky pozemku p. č. 461/2, 465/30, 465/46 v k.ú. Kolová pro dětský kroužek 

Kynologického klubu o celkové výměře cca 200 m2. 

Zápůjčka je platná, od ledna se kynologický kroužek schází na výše popsaném pozemku. 

 

usnesení č. 83: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o poplatku za komunální odpad. 

Vyhláška je platná, poplatky za komunál se vybírají v nové výši. 

 

 

usnesení č. 84: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

území obce Kolová.  

Výše uvedená vyhláška o sběru a třídění odpadu je platná. 

 

usnesení č. 85: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje výběr firmy Šíp – zahradní architektura a služby, s. r. o pro kompletní dodávku 

projektu “Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích“.  

Dotace byla vyčerpána a proplacena, práce jsou provedeny. 

 

usnesení č. 86: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje výši odměny neuvolněného místostarosty ve výši 19038,- Kč od 1.1.2020. 

Usnesení je platné a mzda paní místostarostce je od 1.1.2020 vyplácena v aktualizované výši. 

 

usnesení č. 87: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje mimořádné investiční dotace FK Ajax ve výši 54 900,- a neinvestiční dotace 

Petanque Club Kolová ve výši 5000,- Kč a pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávních smluv. 

Obě dotace byly řádně vyplaceny klubům a zúčtovány. 

 

usnesení č. 88: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje rozpočtové opatření č.7/2019. 

Rozpočtové opatření č.7/2019 je zaúčtované 

 

 

 



3 

 

usnesení č. 89: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje pověření starosty k provádění rozpočtových opatření do konce roku 2019. 

Dle záznamů z účetnictví za prosinec 2019 byla rozpočtová opatření v pořádku.   

 

 

usnesení č. 90: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje pověření starosty k jednání s firmou KV com.cz. 

Jednání s firmou KV com.cz proběhne v únoru 2020 

 

 

 

Usnesení č. 3/20: 

Zastupitelstvo obce Kolová vydává v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), 

Změnu č. 1 Územního plánu Kolová předloženou pořizovatelem územně plánovací dokumentace 

Magistrátem města Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební úřad. 

 

Změna č.1 územního plánu byla v plném rozsahu schválena a nyní již nabyla platnosti. Nikdo 

z dotčených institucích se proti rozhodnutí neodvolal. 

 

 

Zapsal: Josef Dlohoš, předseda výboru 

 


