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Zápis kontrolního výboru 

Kontrola plnění předešlých usnesení zastupitelstva Kolové a Hájů, 
provedena ke dni 7. 3. 2021 

 
usnesení ze schůze zastupitelstva č.18, konaného dne 16.12. 2020: 
 

Návrh usnesení č80: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje plán investičních akcí na rok 2021. 

Kontrolní výbor bude v průběhu roku dohlížet na jednotlivá plnění z plánu investic a 

poptávková/výběrová řízení. 
 

Návrh usnesení č81: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje rozpočet obce na rok 2021 v podobě, v jaké byl vyvěšen na úřední desce. 

Příjmy v celkové výši 12 152,1 tis. Kč a výdaje v celkové 12 152,1 tis. Kč, částka 828 tis. Kč (splátky 

dlouhodobých půjček-úvěrů) bude hrazena ze zůstatku peněžních prostředku minulých let (položka 8115). 

KV ve spolupráci s finančním výborem obce budeme kontrolovat průběžné plnění a 

případná rozpočtová opatření. 

 

Návrh usnesení č82: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2021- 2023. 

KV: střednědobý výhled je platný a bude v nejbližší době k dispozici na webu obce.  

 

Návrh usnesení č. 83: 

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

2020. 

KV: konstatujeme, že starosta do konce roku provedl jen RO č. 7/20 týkající se ZŠ 

Kolová 
 

Návrh usnesení č. 84: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje výši odměny neuvolněného místostarosty ve výši 29 206,- Kč od 1.1.2021. 

KV: tato odměna dle aktuální mzdové třídy je místostarostce vyplácena od 1.1.2021 

 

Návrh usnesení č. 85: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje pořízení studie „Kritická revize principů územního plánování obce 

Kolová včetně krajinných souvislostí“, schvaluje zadání této studie a pověřuje starostu výběrem 

zpracovatele studie v souladu se zákonem a s interními předpisy obce Kolová 

KV: Zadání a výběr zhotovitele na revizi principů ÚP obce Kolová je zadaný a tato 

momentálně probíhá. Předpokládané první výstupy budou v dubnu. 

 
Návrh usnesení č86: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o nákupu a zpracování knihovního 

fondu na rok 2021v celkové výši 18 150 Kč. 

KV: smlouva byla uzavřena   
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Návrh usnesení č87: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje umístění 4 kamer (2 u budovy obecního úřadu a 2 u základní školy). 

Celková částka realizace nepřesáhne 50 000 Kč. 

KV: starosta momentálně pracuje s dodavatelem na realizaci. 

 

Návrh usnesení č88: 
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje sazebník úhrad za poskytování služeb platný od 1.1. 2021. Změna se 

týká pouze položky položku „průměrná hodinová sazba za práce potřebné k vyhledávání a přípravě podkladů 

pro podání informace v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací za každých započatých 30 

minut práce“, a to 200 Kč za každou započatou půlhodinu. 

Usnesení č. 88 nebylo schváleno. 

  

Návrh usnesení č89: 
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje sazebník úhrad za poskytování služeb platný od 1.1. 2021. Změna se 

týká pouze položky položku „průměrná hodinová sazba za práce potřebné k vyhledávání a přípravě podkladů 

pro podání informace v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací za každých započatých 30 

minut práce“, a to 100 Kč za každou započatou půlhodinu. 

KV: sazebník úhrad je zveřejněný na ÚD a webu obce a je od 1.1.2021 platný 
 

Návrh usnesení č90: 

Zastupitelstvo konstatuje, že výstavba na pozemku p. č. 529/6 v k. ú. Kolová je v souladu s územním plánem 

obce. Obec bude požadovat, při eventuálním zřízení provozovny malé rodinné autoopravny, dodržení všech 

hygienických norem, které jsou stanoveny pro tento druh podnikání. 

KV: budeme nadále sledovat vývoj stavby a případné zřízení provozovny, tak aby 

splňovala všechny potřebná schválení pro svůj případný provoz. 
 

 
Kontrola usnesení ze schůze zastupitelstva č.19 obce Kolová, 
konaného dne 22.12. 2020  

 

Návrh usnesení č93 

Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o návratné finanční pomoci pro ZŠ Kolová ve 

výši 499 987 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 

KV: smlouva byla podepsána a je platná 
 

Návrh usnesení č94 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje rozpočtové opatření č. 7/20. 

KV: Starosta RO provedl 27.12.2020 
 

 


