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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
 Zastupitelstvo obce schválilo v prosinci rozpočet na rok 2018 jako vyrovnaný
s celkovými příjmy ve výši 9 030 000 Kč a výdaji ve stejné výši 9 030 000 Kč.
Splátky úvěrů ve výši 787 200 Kč budou ve financování kryty v plné výši ze
zůstatku peněz naspořených v minulých letech.
 Zastupitelstvo schválilo střednědobý finanční výhled obce Kolová na rok
2020-2022.
 Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního příspěvku neziskové
organizaci Res vitae, z.s ve výši 80 tis. Kč na pečovatelskou službu pro
občany obce – seniory, pro rok 2018. O tuto službu může požádat každý
senior přímo u pečovatelské služby.
 OZ schválilo zrušení veřejného telefonního automatu v obci – pro minimální
využívání a vysoký nájem od O2 od letošního roku.
 OZ projednalo nabídku nové smlouvy o zajištění veřejného osvětlení mezi
Obcí Kolová a ČEZ energetické služby. Na základě zkušenosti obce
požadujeme zásadní snížení ceny za správu, běžnou údržbu a odstraňovaní
poruch a změnu typu smlouvy na dobu určitou maximálně na dobu dvou let.
Jednáním o znění smlouvy byl pověřen starosta obce.
 OZ schválilo přijetí peněţního daru pro ZŠ Kolová ve výši 20 tis. Kč
v souvislosti s § 84 zákona 128/2000 Sb. v platném znění.
 OZ schválilo ceny za svoz komunálního odpadu – viz níže.
 OZ schválilo záměr stavebních úprav budovy obecního úřadu, které by
umožnily vybudování sprch, šatny a skladu sportovního nářadí u sálu, který
slouží jako tělocvična pro žáky ZŠ Kolová a spolky obce, a pověřuje starostu
přípravou návrhu projektu.
POPLATKY ZA POPELNICE PRO OBČANY 2018
objem nádoby

110, 120 L

240 L

80 L

1x týdně

2.700,- Kč

4.630,- Kč

1.880,- Kč

1x za 14 dní

1.440,- Kč

2.405,- Kč

1.030,- Kč

Kombinovaný

2.070,- Kč

-

-

platba převodem na účet č.ú. 3224341/0100, KB K. Vary, VS= číslo popisné
nebo v hotovosti na obecním úřadu v úředních hodinách!

ŢÁDÁME OBČANY, ABY UDRŢOVALI POŘÁDEK
A ČISTOTU V OKOLÍ KONTEJNERŮ!

POLNÍ CESTY
V rámci komplexních pozemkových úprav získala obec pozemky pro polní
cesty. Prioritní polní cesty, o jejichž realizaci obec požádala, jsou propojení
mezi částmi Háje a Kolová (od parkoviště golfu v Hájích na cestu od kapličky v
Kolové), prodloužení cesty od kapličky v Kolové směrem ke Kovoslužbě na
silnici III. třídy z Březové do Hájů a polní cesta od silnice III. třídy v Kolové na
lesní cestu směrem ke "Kolováku". Od podání žádosti k dokončení cest to
bude trvat několik let. Polní cesty jsou navrženy pro zpřístupnění pozemků a
prostupnost krajiny, na procházky, pro cyklostezky apod. Pro letošní rok
navrhnul starosta obce v předstihu na cestě mezi Hájemi a Kolovu shrnutí
ornice a provizorní zpevnění v šíři cca 1,50 m, aby cesta již mohla být
využívána k bezpečnému pěšímu provozu, hlavně pro naše školáky. Práce
začnou na jaře letošního roku.
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
Ve volebním okrsku Kolová a Háje byla v prvním kole účast 67 % a vyhrál Jiří
Drahoš (129 hlasů), dále Miloš Zeman (99 hlasů), Michal Horáček (55 hlasů) a
Pavel Fischer (45 hlasů). Také ve druhém kole zvolili občané Kolové a Hájů
jako favorita Jiřího Drahoše poměrem hlasů 241: 152 při volební účasti téměř
70 %.
SPORT
Využití sálu, který slouží jako tělocvična pro ZŠ
a pro rekreační sporty tělovýchovných spolků v obci.
od 7:45 do 16:00

17:00 - 19:00

19:30 - 20:30

Ping-pong dospělí a dorost
Sommer
Ping-pong dospělí a dorost
Schafer
Ping-pong dospělí

Cvičení žen
Reichenbachová/Tischerová

STŘEDA

ZŠ Kolová
Sommerová
ZŠ Kolová
Sommerová
ZŠ Kolová

Zodpovědná osoba

Sommerová

Kolář

Sommerová

ČTVRTEK
Zodpovědná osoba

ZŠ Kolová
Sommerová

PÁTEK
Zodpovědná osoba

ZŠ Kolová
Sommerová

PONDĚLÍ
Zodpovědná osoba
ÚTERÝ
Zodpovědná osoba

Cvičení žen
Cvičení žen
Sommerová/Tischerová

Sportovní trénink pro děti
Báča

Karlovarský rodák Jiří Škarda ml. se stal juniorským mistrem světa v Kyokushin
Karate, které se konalo od 30.11. do 3.12.2017 v Itálii. Gratulujeme

Placená inzerce

KOMINICKÉ SLUŽBY, Roman Šilinek
www.aznakomin.cz, tel.: +420 739 912 105

ČIŠTĚNÍ A KONTROLY KOMÍNŮ
GARANTUJEME 100% KVALITU A SPOLEHLIVOST
NAŠE CENY JSOU DOSTUPNÉ

