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Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE
•
•

Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce Kolová a závěrečný účet obce za rok
2012. Součástí je také zpráva nezávislého auditora, který přezkoumal hospodaření obce a
neshledal žádné závady.
Zastupitelstvo obce schválilo hospodaření své příspěvkové organizace ZŠ Kolová za rok 2012 a
úpravy v rozpočtu na rok 2013.

•

Zastupitelstvo jednalo o dalším využití bytu v budově obecního úřadu v Kolové. Byt vždy sloužil
jako služební, pro potřeby obce, a tento statut služebního bytu zastupitelstvo i nadále potvrdilo.
Bude sloužit také pro potřeby školy, pokud by bylo třeba zajistit ubytování pro učitele nebo
vychovatele.

•

Zastupitelstvo schválilo, že se bude pokračovat v přípravě další etapy výstavby chodníku v obci
dle schváleného územního plánu. Bude zadáno vyhotovení projektové dokumentace pro
rekonstrukci chodníku v Kolové od křižovatky směrem k Hájům.

•

Bylo schváleno zřízení autobusové zastávky u Senhofu v Hájích.

•

Zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku ke smlouvě s MMKV o financování dětí v MŠ
v Karlových Varech pro další školní rok.

•

Starosta Ing. Kellner informoval o průběhu zpracování územního plánu obce, předpokládá
dokončení během prázdnin, dále bude následovat veřejné projednání, které bude včas
oznámeno.

•

Starosta informoval o nabídkách na úspory elektrické energie od různých firem, zastupitelé mají
možnost je prostudovat. Obec nechá nabídky prověřit odborníky.

•

K sečení trávy na veřejných prostranstvích informoval p. Kučera, že obec přednostně zajišťuje
úpravu veřejných prostranství podél silnice a v parcích, dále podle finančních možností obce.

Soudní řízení mezi obcí a manž. Stankovými
Starosta Ing. Kellner informoval zastupitelstvo o výsledku soudního řízení, které vedla obec
s manž. Stankovými.
Smlouva mezi obcí a manž. Stankovými o finančním příspěvku na vybudování
inženýrských sítí byla uzavřena v roce 2007. Příspěvek nebyl obci zaplacen. Obec proto na
základě rozhodnutí zastupitelstva částku vymáhala právní cestou. Obec zastupoval JUDr. Josef
Kašpar.
Okresní soud v Karlových Varech v únoru roku 2011 uložil částku (1.250.000 Kč + 50.000 Kč
smluvní pokuty) zaplatit.
Obžalovaný se odvolal a Krajský soud v Plzni v červnu 2011 žalobu zamítl pro údajnou
neplatnost smlouvy.
Proti tomu obec podala dovolání k Nejvyššímu soudu, který rozhodnutí odvolacího Krajského
soudu v Plzni zrušil a vyslovil právní názor, že „žádný zákon nezakazuje dohodu mezi obcí a
vlastníky pozemků, v níž se vlastníci pozemků zaváží finančně přispět obci na
vybudování infrastruktury, která jim bude ku prospěchu (zvýší hodnotu jejich pozemků)“,
že tedy smlouva je platná.
Obžalovaný musel obci zaplatit dlužnou částku plus úroky a náklady řízení. Tato částka byla
v rozpočtu přidělena na výstavbu infrastruktury.
Pro obec je to zároveň potvrzení, že smlouvy se stavebníky jsou uzavírány v souladu
s legislativou ČR.
Ing. Šinták zdůraznil významnou zásluhu starosty Ing. Kellnera na úspěšné vymáhání dlužné
částky s manž. Stankovými, spor trval téměř 6 let, vyžadoval pečlivou přípravu, hodně času, byl
zpochybněn postup obce při uzavírání smluv na financování infrastruktury. Rozhodnutí
Nejvyššího soudu tyto pochybnosti vyvrátilo rozsudkem, proti němuž již není odvolání, postup
obce je tedy legální.

POPLATEK ZA POPELNICE 2013 PRO OBČANY
ŽÁDÁME OBČANY, KTEŘÍ JEŠTĚ NEZAPLATILI, ABY DLUH UHRADILI !!!
platba převodem na účet č.ú. 3224341/0100, kb karlovy vary, vs = číslo popisné
nebo v hotovosti na obecním úřadu v úředních hodinách!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLOVÁ
Další školní rok je opět na svém konci. I tento rok byl pro všechny žáky naší školy bohatý na
zážitky, získání nových vědomostí a zkušeností. Uspořádali a zúčastnili jsme se těchto akcí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

exkurze – Hvězdárna, školní statek Cheb, sklárna Moser, Vřídlo
výstava – Muzeum Karlovy Vary – „Umění lovu“
přednášky - s canisterapeutickými psy – „Poznej svého psa“ a Hasičského záchranného
sboru – „Použití tísňových linek“
5 besed v knihovně pro každou třídu – velmi děkujeme paní Šárce Mathauserové za
nádherné besedy a dárečky pro naše žáky
beseda s lékařem – partnerské a lidské vztahy, beseda s Policií ČR
2 divadelní představení v Karlovarském městském divadle , divadelní představení v kině
Čas a v sále OÚ Kolová
adventní koncert žáků naší školy před budovou školy s rozsvícením vánočního stromu a
pohoštěním ve škole
Martinská oslava, Mikulášská besídka, Vánoční besídka, vynášení Morany - vítání jara
zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014 - zapsáno 16 žáků
cvičení v přírodě
účast na sportovních soutěžích - školní kola v atletickém trojboji, minikopané (Mc Donald´s
Cup), vybíjené, štafetě, přespolním běhu, gymnastickém trojboji a míčovém trojboji
žáci 4. ročníku - dětské dopravní hřiště
od dubna do června - plavecký výcvik žáků 3. – 5. ročníku
zájmové kroužky – deskové hry, německý jazyk, kytara, počítače, pohybové hry
matematická soutěž „MATEMATICKÝ KLOKAN“ pro žáky 2. – 5. ročníku
testování KALIBRO a NIQES pro 5. ročník
fotografování žáků (1. ročník, vánoční a závěrečné fotografování)
školní výlet – Mořský svět – Výstaviště Praha, exkurze – Letiště Václava Havla
Den dětí – hry, soutěže
závěrečná besídka – sál OÚ Kolová – rozloučení s žáky 5. ročníku
nadále jsme zapojeni do projektu „OVOCE DO ŠKOL“ a „EU PENÍZE ŠKOLÁM“

Děkujeme všem rodičům, kteří nám v průběhu školního roku poskytli různé dary,
pomůcky a sladkosti pro děti, zejména paní Trenkové, Svobodové, Mizerové, Nevšímalové.
Panu Mareškovi děkujeme za nádobí do školní jídelny, manželům Chládkovým za zařízení
exkurze do sklárny Moser a paní Stachové za perfektně zpracovaný videozáznam ze závěrečné
besídky. Omlouvám se, pokud jsem na někoho zapomněla, nebyl to úmysl, zkrátka moc
děkujeme všem, kteří nám pomáhají☺!
Děkuji všem pedagogům, nepedagogům a vedoucím zájmových kroužků za jejich
kvalitní práci.
Děkujeme panu starostovi a celému zastupitelstvu OBCE KOLOVÁ za finanční a
technickou pomoc, kterou škole stále poskytují.
Dětem i jejich rodičům přejeme klidné a slunečné léto plné nových zážitků a pohody.
Mgr. Bc. Petra Hnátková, ředitelka školy
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Blaník Strunkovice, Profibau Sokolov,
TJ Stružná, Sokol Olšová Vrata,
Fk Ajax Kolová, All Stars Kolová
o putovní Anenský pohár
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