
UsN ESENí zAsTU PlTEtsTVA oBcE KoLoVÁ

zE DNE 6.9.20t6 č. L6/20t6

1. oZ schvaluje směnu pozemku p.č.405/54 za pozemek p.č. 452/2v k.ú. Kolová, cena
obou pozemků bude ve stejné výši, daň z převodu nemovitostí uhradí každá
směňující strana dle platných právních předpisů.

2. oZ schvaluje záměr převodu hospodářského sjezdu vybudovaného Pozemkovým
úřadem v r. 2003 a předaného obci Kotová protokolem ze dne 5.5.2013. Hospodářský
sjezd je umístěn na pozemku p.č. 544h4 ve vtastnictví KsÚs KK a současně byl
součástí společných zaiízení v rámci KoPÚ v k.ú. Kolová, schváleno oZ dne L2.4.2oL6
podle zák. č. L39l2oo2 Sb. Tento hospodářský sjezd je vyjmut ze společných zařízení
obce Kolová a bude převeden bezúplatným převodem panu Jaroslavu Kadečkovi.
Související právní vypořádání provede AK JUDr. Josefa Kašpara.

3. oZ schva|uje vyřazení stavebního objektu (chata na p.p.č. 262| z majetku obce
Kolová.

4. oZ schvaluje vybudování 2 retardérů na komunikaci v lokalitě ,,Pod Lesem., v Hájích.
5. oZ schvaluje zastřešení autobusové zastávky v Kolové u oÚ t(olová.

6. oZ schvaluje dopravní vyznačení nájezdu na křižovatce v Kolové u čp. 101.

7. oZ souhlasí se zařazením investičního záměru,,zš Kolová - stavební úpravy,. do
Strategického rámce zpracovávaného v rámci projektu ,,Místní akční plán vzdělávání
ORP Karlovy Vary".

8. oZ schvaluje pro majitele pozemku p.č. 529|26 zřízení věcného břemene přístupu
chůze přes pozemek obce p.č.5z9l3.

9. oZ schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám s obcemi Pila a Březová pro rok 2016 ve
věci příspěvku na mimoškoIní činnost žáků jejich obcí navštěvujících zš rolová a
pověřuje starostu podpisem.

Lo.oz pověřuje staroštu obce jednáním ve věci zpevnění cesty ve vlastnlctví obce a
výstavbu dvou bodů Vo na tomto pozemku v Kolové u RD pana Urbana.

tL.oz schvaluje rozpočtový výhled na roky 2oL7-2oLg d|e přílohy.

L2.oz schvaluje úpravu rozpočtu obec na rok 2015 - 3. rozpočtové opatření dle přílohy.

Přílohy: Zápis z jednání kontrolního výboru obce'
Rozpočtový výhled obce Kolová na roky 2OL7 _2OLg.

válil: lng. Václav Kellner, starosta
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