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Zastupitelstvo schválilo výši poplatku za komunální odpad pro občany na rok 2016. 
  
Návrh České pošty na smluvní partnerství, kdy obec by provozovala poštovní služby 
ve vlastních prostorách, svým pracovníkem a na své náklady ve spolupráci 
s Českou poštou byl zamítnut. 
 
Byla schválena smlouva s poskytovatelem sociálních služeb Res Vitae na rok 2016, 
obec přispívá na dovoz obědů pro důchodce. 
 
Byla schválena smlouva s Karlovarským krajem na dotaci školního spoje ve výši 
9 500 Kč/rok kvůli prodloužení k ZŠ v Tuhnicích.  
 
Bylo schváleno provedení přeložky vedení NN u domu čp. 1 v Hájích  
 
Finanční výbor obce byl pověřen provedením kontroly vyúčtování dotací sportovcům 
v roce 2015. 
 
Všichni členové OZ byli požádáni, aby starostovi sdělili své konkrétní cíle působení 
v zastupitelstvu, za které převezmou odpovědnost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 1.3.2016 
 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
Res vitae, Blahoslavova 18, 36009 Karlovy Vary, nabízí PLACENÉ služby seniorům 

a osobám se zdravotním postižením se sníženou soběstačností a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Jak pomáháme? 

Pomáháme se zvládáním každodenních činností - zajišťujeme např. obědy, nákupy, 
pomůžeme s úklidem domácnosti, vyřídíme nutné pochůzky, pomůžeme s hygienou, 

doprovodíme k lékaři, na úřady a mnohé další. Součástí služby je sociální 
poradenství. Pomůžeme Vám s vyřízením příspěvku na péči. 

 

Kde pomáháme? 

Službu poskytujeme v domácnostech klientů od 7.00h do 19.00h. 

Ceník služeb a další informace najdete na www.resvitae.cz . 

_____________________________________________________________ 

Na koho se obrátit v případě Vašeho zájmu o službu? 

sociální pracovnice pro Kolovou: Mgr. Hana Kunešová, tel. 353 615 909, 
733 655 920 
 

http://www.resvitae.cz/


 

 

 
 
Obec stojí před problémem, co s nebytovými prostory hospody v Kolové. Od roku 
2011 zkrachoval vloni na podzim již třetí nájemce a nový se dosud nenašel. 
Proběhla diskuse se zastupiteli i s občany. Někteří považují zachování hospody za 
zásadní pro život v obci, jiní vidí, jak hospoda nefunguje v posledních letech, a 
možnost změny účelu vítají, další neví…Diskuse byla také o sportování v obci.  
 
Některé názory: 

 hospoda je zásadní, důležitá pro setkávání občanů 

 hospoda dlouhodobě nebyla navštěvovaná, nesloužila k setkávání lidí 

 je to vždy o lidech, jestli něco chtějí dělat a setkávat se 

 v Kolové se hospoda neuživí, nejsou stálí hosté, nevydělá na energie, plat, 
údržbu atd.,  

 chtěl bych hřiště, nemám kde sportovat, všude jinde hřiště mají  

 není problém hřiště postavit, ale co pak, nadšení opadne, kdo bude chodit, kdo 
se bude starat 

 je možnost využít školní hřiště, pokud by někdo měl zájem, podepíše smlouvu a 
může sportovat 

  
Návrhy řešení: 
1. Zastupující ředitelka ZŠ pí. Sommerová představila návrh na využití prostor jako 

školní družiny pro děti, které do budovy OÚ chodí již na obědy a do tělocvičny. 
Dětí je hodně a místnost družiny ve škole by bylo potřeba na další třídu na 
vyučování. 

 
2. P. Míček navrhnul nahradit hospodu tím, že by se v prostoru u hřiště FK Ajax 

zařídilo sezónní posezení s občerstvením, mohli by se setkávat dospělí a bylo by i 
sportování a hry pro děti. 

 

Závěr:  Ve škole se letos, od června do srpna, bude provádět rekonstrukce stropů. 
Nebytové prostory budou potřeba pro uskladnění nábytku a vybavení ze školy, která 
se musí kompletně vyklidit. Pokud se do září nenajde zájemce o provoz 
pohostinství, bude se zvažovat jiné využití. 
 
 
 

 

 

 

NEBYTOVÉ PROSTORY OÚ KOLOVÁ - HOSPODA 
 

OBEC KOLOVÁ HLEDÁ KRONIKÁŘE 

a spolupracovníky zejména z řad fotografů 

Informace na OÚ nebo pí. Braunová, tel. 724220216 



  

platba převodem na účet č.ú. 3224341/0100, KB Karlovy Vary, VS= číslo popisné 

nebo v hotovosti na obecním úřadu v úředních hodinách! 

 
 
 

Šťastným rodičům miminek a batolátek nabízí obec Kolová možnost slavnostního 
vítání občánků. Bude se konat v Den matek, který letos připadá na neděli 8. května 
2016, v čase od v 15 hodin v prostorách kapličky v Kolové. 
Protože jsme omezeni zákonem o ochraně osobních údajů, je třeba aktivity ze 
strany rodičů. V případě zájmu tedy kontaktujte do konce dubna p. Lukáše Bujnu na 
mobilu 733 394 636, nebo na mailu bujna@seznam.cz.  

 
 
 
 

Srdečně zveme občany Kolové a Hájů na pietní akty v Den osvobození 8. května, 
kdy si připomeneme 71. výročí konce 2. světové války. Na programu bude kladení 
věnců a krátký proslov. Pietní akty se konají v 10.00 v Kolové (u pomníku naproti 
kapličce) a v 10.30 v Hájích (u pomníku padlým). 
 
 
 
 
V PONDĚLÍ CVIČENÍ ŽEN OD 19:30 

V ÚTERÝ PING-PONG OD 17:30 

VE STŘEDU JÓGA OD 17:30    a    CVIČENÍ ŽEN OD 19:30 

VE ČTVRTEK CVIČENÍ ŽEN OD 19:30 

V PÁTEK TRIATLON OD 17:00 

a nově … 
 
 

POPLATKY ZA POPELNICE PRO OBČANY 2016 

objem nádoby 110, 120 L 240 L 80 L 

1x týdně 2.500 ,- Kč 4.300,- Kč 1.720,- Kč 

1x za 14 dní 1.340,-  Kč 2.230,- Kč 950,- Kč 

Kombinovaný 1.920,-  Kč 3.280,- Kč - 

PIETA V DEN OSVOBOZENÍ 
 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
 

CVIČENÍ S MÍŠOU 

H.I.I.T  CARDIO WORKOUT 

(Vysoce intenzivní  intervalový  trénink) 

Jste aktivní? Přijďte si s námi zacvičit! 

-efektivní forma spalování tuků - formování postavy - zlepšení kondice 

-posilování hlubokého stabilizačního systému (s vlastní vahou těla) 

-využití lehkých posilovacích pomůcek - strečink (protahovací část) 

   KDE?  v sále OÚ Kolová      KDY?  Neděle  18:00-19:30 

Co s sebou?   Pití, vhodnou obuv  a dobrou náladu :) 

Cena: 70 Kč/lekce              permanentka 60 Kč/lekce (10 lekcí - 600Kč) 

Kontakt, informace:    605 159 684 
 

CVIČENÍ V SÁLE OÚ KOLOVÁ – PŘÍJĎTE SI ZACVIČIT 
 


