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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 16.12.2014 a 6.2.2015

Rozpočtové provizorium - od 1.1.2015 do doby, než bude schválen rozpočet na rok 2015, se
hospodaření obce bude řídit pravidly rozpočtového provizoria: budou financovány běžné výdaje nutné
k chodu obce včetně příspěvku na provoz ZŠ Kolová, splátky úvěru a závazky vyplývající z uzavřených
investičních smluv, pokud budou dostačující příjmy.
Odměny starosty a místostarosty obce - byla schválena výše měsíční odměny starosty 7.000 Kč a
místostarosty 4.000 Kč, což je ca 30% tabulkového základu.
Pronájem nebytových prostor v Kolové čp. 16 (hospoda) – byla uzavřena nájemní smlouva s novým
nájemcem za stejných podmínek, jako měl předchozí nájemce.
Žádost o dotaci na výstavbu školního a dětského hřiště v ceně ca 1,39 mil. Kč – byla podána žádost
Nadaci ČEZ, obec by se podílela 15% nákladů. Dotace přidělena nebyla. V roce 2015 bude podána
nová žádost.
Byly schváleny výbory zastupitelstva:
Kontrolní výbor obce ve složení: Martin Míček - předseda, Mgr. Jana Bartošová, Robert Kodym.
Finanční výbor obce ve složení Ing. Jan Šinták - předseda, Ing. Daniela Braunová, Ivana Rážová,
Dagmar Ronešová, Lucie Chalupecká.
Kulturní výbor obce ve složení: Mgr. Lukáš Bujna - předseda, Ing. Daniela Braunová, Mgr. Jana
Bartošová, Bc. Lucie Chalupecká, Mgr. Monika Sommerová.
Sportovní výbor obce ve složení: Martin Míček - předseda, Ing. Hana Báčová Petr Buchtele, Roman
Doubrava, Bc. Lucie Chalupecká, Ivo Kacerovský, Petr Korellus, Ing. Lubica Sedláčková.
OZ vzalo na vědomí zprávy o činnosti finančního, kulturního a kontrolního výboru a uložilo vypracovat
plán činnosti do 15.3.2015.
Byla jmenována komise pro výběrová řízení podle vnitřního předpisu obce na zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu z členů OZ: J. Bartošová, L.Chalupecká, R.Kodym, M.Míček, L.Bujna.
Podklady zajistí OÚ, K. Kučera, administraci a právní záruky poskytne AK - JUDr. J. Kašpar. Pro
zakázky nad 1,5 mil. Kč se komise doplní o odborníka podle typu oboru soutěžené zakázky.
Příprava projektů pro další období, včetně výběrových řízení, na akce:
 Čerpací stanice a výtlačné potrubí splaškových vod – lokalita K přehradě DUR (dokumentace
k územnímu rozhodnutí), DSP (dokumentace pro stavební povolení).
 Pro celou lokalitu K Přehradě – technická infrastruktura - pouze DUR, DSP dle dalších potřeb
 Kolová prodloužení chodníku u silnice III/2087 směr Háje.
 Vstup do ZŠ Kolová, sportovní hřiště pro děti 6 – 15 let.
 Parkování v Kolové – lokalita U Vodojemu a Maďarská ul.
 Naplnění databáze pasportů veřejného osvětlení a komunikací
Dohoda o provozování veřejného osvětlení v lokalitě Za Humny v Kolové byla uzavřena s firmou
KazNarDžak company s.r.o. Náklady na elektrickou energii a provoz budou 1 x ročně vzájemně
vypořádány podle počtu lamp.
Příprava změn vyhlášek týkajících se psů - výše poplatku a pohyb psů v obci, návrhy na doplnění
rozmístění košů na psí exkrementy.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o poplatku za komunální odpad v roce 2015 pro občany.

OBJEM NÁDOBY
1X TÝDNĚ
1X ZA 14 DNÍ
KOMBINOVANÝ

110, 120 L
2 455 Kč
1 290 Kč
1 870 Kč

240 L
4 240 Kč
2 180 Kč
3 210 Kč

80 L
1 690 Kč
910 Kč
-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLOVÁ
První pololetí školního roku 2014/2015 má 53 žáků naší školy úspěšně za sebou. V letošním
školním roce jsme mezi pedagogické pracovníky přivítali novou vychovatelku slečnu Evu
Vávrovou. Spojení ročníků a personální obsazení je v tomto školním roce následující:







1. a 2. ročník
tř. uč. Mgr. Bohumila Matochová
3. ročník
tř. uč. Mgr. Bc. Petra Skružná
4. a 5. ročník
tř. uč. Mgr. Helena Smejkalová
I. odd. školní družiny
Marie Benešová
II. odd. školní družiny
Eva Vávrová
Anglický jazyk a tělesná výchova ve 3. – 5. ročníku Mgr. Monika Sommerová.

V letošním školním roce naše škola vstoupila do projektu, který podporuje jazykové vzdělávání
na základních školách. Ve spolupráci s našimi učiteli se do výuky anglického jazyka zapojuje
rodilý mluvčí. Projekt se zaměřuje i na výuku metodou CLIL, kdy se společně vyučuje cizí jazyk
a jiný předmět. Projekt je financován z prostředků EU a MŠMT. Probíhá od října 2014 do února
2015.
Již 8. rokem zajišťujeme díky OBCI KOLOVÁ svoz žáků školním autobusem, který využívá
celkem 33 žáků. Školní autobus sváží děti z obcí Háje, Pila, Březová, Olšová Vrata, Hůrky a
Stanovice. Prvňáčci mají také již 8. rokem obědy zdarma a ostatním žákům přispívá obec 50%
na každý oběd.
Žáci školy rozvíjejí svoje poznání v zájmových kroužcích s těmito vedoucími: Kytara – Mgr.
Bohumila Matochová, Malý badatel – Mgr. Monika Sommerová, Počítače – Mgr. Helena
Smejkalová, Anglický jazyk – Eva Vávrová, Německý jazyk – Marie Benešová, Deskové hry
- Mgr. Bohumila Matochová. Dále je na naší škole hudební obor ZUŠ Antonína Dvořáka,
pobočka Kolová – vyučující manželé Truhlářovi.
V lednu proběhl zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016. Zapsali jsme 17 žáků. Zápis
probíhal ve třech učebnách, v místnosti školní družiny bylo připraveno pohoštění pro rodiče i
děti. Dětem se věnovali žáci naší školy, kteří v převlecích za pohádkové postavy krátili čas
budoucím prvňáčkům soutěžemi a hrami.
Od září žáci naší školy navštívili mnoho akcí. Byli na divadelním představení v Karlovarském
městském divadle, na několika besedách v knihovně, cvičili v přírodě, žáci 4. ročníku na
dopravním hřišti ve Staré Roli, proběhlo fotografování prvňáčků, vánoční focení a Martinská
oslava. V předvánočním čase Mikulášská besídka s nadílkou, rozsvícení vánoční spirály a
vánoční besídky ve třídách. Nový kalendářní rok jsme začali interaktivní výstavou v Becherově
vile – výstavou autora Rumcajse - R. Pilaře. V hodinách tělesné výchovy proběhla školní kola
v minikopané, běžecké štafetě, přespolním běhu a gymnastickém trojboji.
Od března čeká žáky 3. až 5. ročníku již tradičně plavecký výcvik na ZŠ Krušnohorská.
Již 6. školní rok jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol, kdy každých 14 dní naši žáci
dostávají ovoce, zeleninu či ovocné nápoje.
Děkujeme rodičům za pomoc a dary, které škole a dětem stále poskytují a zřizovateli naší
školy, OBCI KOLOVÁ, za veškerou podporu.
Mgr. Bc. Petra Skružná, ředitelka školy

Kulturní výbor obce Kolová pořádá svou 1. kulturní akci. Srdečně zveme všechny občany, aby
přišli, společně se pobavili, poznali a utužili vzájemné vztahy.

OBEC KOLOVÁ
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

KTERÝ SE USKUTEČNÍ OD 15:00 PRO DĚTI A OD 20:00 PRO DOSPĚLÉ V SÁLE KD
KOLOVÁ

Mezi tancem se můžete těšit na spoustu zábavy, veselé soutěže a
vyhodnocení nejhezčích masek.

Setkání seniorů
Dokument „Šmejdi“
Srdečně vás zveme na 1. setkání seniorů
19.3.2015 v 17:00 hodin, v předsálí OÚ Kolová.
Na programu bude promítání dokumentu, malé
občerstvení, popovídání si.
Pořádá OBEC KOLOVÁ, Jana Bartošová a Lukáš Bujna

