
Zpráva kontrolního výboru .  
Kontrola usnesení zastupitelstva obce Kolová 
 
Usnesení č. 57 
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje prodej pozemku 194/5 v k. ú. Kolová o výměře 

2m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 
KV: Smlouva byla podepsána a předána na katastr – změna probíhá. 

 
Usnesení č. 58 
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje záměr prodej části pozemku p. č.  367 v k. ú. 
Háje u Karlových Var o výměře 65m2 za cenu 500 Kč/m2. 

 

KV: Konstatuje, že v zápise ze ZO č. 16 je chybně uvedeno parcelní číslo (při veřejném jednání bylo 
uvedeno správně), žádá o opravu zápisu. O souhlas s dělením pozemku bylo požádáno u MMKV a 
současně je vypracováván GP. 

 

Usnesení č. 59 
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene p. č. 102/44 k. ú Háje u Karlových Var a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
 
KV: Smlouva byla podepsána. 

 
Usnesení č. 60 
Zastupitelstvo obce Kolová zadání projektové dokumentace na výstavbu mateřské 
školy na p. č. 460/14 a 15 k. ú. Kolová a pověřuje starostu k zadání poptávkového 
řízení. 

 
KV: Poptávkové řízení bylo zadáno, výsledky bude starosta prezentovat na ZO č. 17 18.11.2020. 

 
Usnesení č. 61 
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje prodej pozemku 405/68 v k. ú. Kolová o výměře 
1106 m2 za cenu 1 327 200 Kč paní Iloně Čirikové a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

 
KV: Smlouva byla podepsána, částka uhrazena, vlastnické právo převedeno. 

 
Usnesení č. 62 
Zastupitelstvo obce Kolová neschvaluje prodej pozemku 408/22 v k. ú. Kolová  a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
 
 
Usnesení č. 63 
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje rozpočtové opatření č. 5/20. 
 
KV: RO bylo zaučtováno 



 
Usnesení č. 64 
Zastupitelstvo obce Kolová nesouhlasí s uzavření dotační smlouvy z programu 
Karlovarského kraje podpora obnovy venkova – podpora venkovských prodejen. 
 
KV: Návrh dotační smlouvy byl vrácen na KK. 
 
Usnesení č. 65 
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje provozní řád dětských hřišť. 

 
KV: Provozní řád byl zadán do výroby a bude vyvěšen v obou prostorech dětských hřišť. 

 
Usnesení č. 66 
Zastupitelstvo obce Kolová projednalo a schvaluje investiční záměr Rozšíření ZŠ a 
Výstavba MŠ Základní školy Kolová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace a 
souhlasí se zařazením tohoto záměru do strategického rámci zpracovávaného 
v rámci projektu MAP Karlovarsko II. 
 
KV: Investiční záměr nebyl na rok 2020 po poradě se zástupci MAP zahrnu, je napálován 
v projektových cílech na ro 2021. 

 


