Usnesení z jednání obecného zastupitelstva Kolová dne 10.12.2002
č.2
1. Byl schválen program jednání tak jak byl předložen, doplněk o dopravní obslužnosti byl
přeložen na další jednání OZ s tím, že p.M.Odlevák předloží závazné podklady k tomuto
problému.Pan M.Odlevák s tímto souhlasil.
2. Byl schválen jednací řád s úpravou v bodě 14, část III – „usnesení a zápis podepisují
starosta, místostarosta a ověřovatelé. Usnesení se podepisuje ihned po skončení zasedání.
Zápis se podepisuje do 7 dnů.“
3. Nebyl schválen návrh na doručování usnesení poštou.
4. Kontrolní výbor byl schválen ve složení: předseda: p. Odlevák, členové pp. Vilím,
Maxim.
5. Finanční výbor byl schválen ve složení: předseda: p. Hrušovský, členové pp. Müllerová,
Götzová
6. Sportovní výbor byl schválen ve složení: předseda: p. Gubiš, členové pp. Míček, Valenta,
Westrrmaier, Hronová
7. Byly schváleny odměny členům OZ a výborů: starosta 1 500,- Kč, místostarosta 1 200
Kč, ostatní členové OZ a výborů O Kč. Ušetřené prostředky proti horní hranici budou
věnovány na dopravní obslužnost.
8. Byla schválena inventarizační komise ve složení: pp. Sládková, Kučera, Odlevák, Vilím,
Maxim.
9. Bylo schváleno zpracovat novelu obecní vyhlášky o poplatcích za odvoz a uložení odpadu
na základě počtu odpadových nádob (popelnic).
10. Byla schválena firma Tannhauser pro úklid sněhu na obecních komunikacích, cena 360,Kč/hod.
11. Schváleno čerpání rozpočtu za 1 – 11/2002 dle přílohy.
12. Schválena úprava rozpočtu na rok 2002 dle přílohy.
13. Schváleno rozpočtové provizorium na rok 2003 dle přílohy.
14. Schváleno neplacení neinvestičních nákladů za děti v MŠ v Karlových Varech.
15. Schváleno vydávání obecního zpravodaje KOLOHÁJ, složení redakční rady: pp.
Braunová, Černá, Strnadová, Šabatová, Gubiš, Kellner.
16. OZ vzalo na vědomí navýšení poplatku za zajištění veřejného osvětlení v souvislosti s
rozšířením v části „Za obecním úřadem“.

Usnesení
Zastupitelstva obce Kolová ze dne 15.11.2002 p.č. 1

OZ zvolilo v tajné volbě do funkce starosty obce Kolová Ing. Václava Kellnera počtem 5
hlasů z 9, a do funkce místostarosty obce Ing. Rogera Dierzé počtem 5 hlasů z 9.

Zapsali : Ing. D.Braunová v.r.
M.Odlevák v.r.
J.Šabatová v.r.

Starosta obce : Ing. V.Kellner

Ověřovatelé : Ing. R.Dierzé
Ing. T.Hrušovský

Místostarosta obce : Ing. R.Dierzé

