USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kolová dne 4.11.2003 pod č.7
K bodu 6a :
Kontrola plnění úkolu pro zastupitele p. T. Hrušovského ve věci instalace zpomalovacích pruhů na
silnici III. Tř. procházející obcí, případně snížení povolené rychlosti – zatím bez výsledků. OZ bere na
vědomí, že pan Ing. Hrušovský jménem obce připraví návrh dopisu na DI Policie ČR.
K bodu 6b :

V „Koloháji“ byla v měsíci říjnu zveřejněna výzva občanům k předkládání návrhů na znak
obce Kolová.
Obec požádala profesionálního heraldika o zpracování návrhu obecního znaku. Na zakázce se
pracuje.OZ bere na vědomí.
K bodu 6c :
Byl předložen pouze návrh starosty ve věci úkolů pro činnost kontrolního a finančního výboru obce–
viz zápis . OZ schvaluje přidělení navržených úkolů :
pro kontrolní výbor :
kontrola plnění usnesení od počátku tohoto volebního období.
- kontrola zadávání veřejných zakázek r.2003
- provedení inventur obecního majetku k 31.12.2003 (členství v inv.komisi)
pro finanční výbor :
- kontrola financí I.pol.2003 v ZŠ
- kontrola profinancování veřej.zakázek v r.2003
K bodu 7 a 8 :
OZ schvaluje prodej části p.p.č. 316 v k.ú. Kolová a nákup části p.p.č. 315 v k.ú. Kolová.
K bodu 9 :
OZ schvaluje směnu části pozemku p.p.č. 165/2 v k.ú. Háje za část pozemku p.p.č. 163 v k.ú.
Kolová. Cena stanovena v souladu s vyhl. č. 540/2002 Sb.
K bodu 10 :
OZ schvaluje prodej pozemků p.č. 99/1,99/9,99/10,99/11,102/11 až 102/15 v k.ú. Háje. Cena
stanovena v souladu s vyhl. č. 540/2002 Sb.
K bodu 11 :
OZ bere na vědomí zprávu pí. Sládková o plnění rozpočtu obce za období 1 – 9/2003.
K bodu 12 :
OZ rozhodlo, že bude ignorovat nabídku fy PLANCO na zpracování žádostí pro čerpání fin.
prostředků z fondů EU, neboť již má tuto činnost zajištěnu.
K bodu 13 :
Ve věci dopisu pana Kadečky – změna funkčního využití pro p.č.529/25 v k.ú. Kolová OZ považuje
problematiku za vyřešenou posledním dopisem OZ ze dne 22.9.2003.
K bodu 14 :
a) OZ bere na vědomí inf. P. Kučery o změně ceny za odvoz TDO v souvislosti se zvýšením
DPH v r. 2004.
b) OZ bere na vědomí inf. p. Kučery stavbách jejichž investorem byla obec Kolová (viz zápis).
c) OZ bere na vědomí inf. p. Kučery o uplatněných žádostech z POV pro r.2004(viz zápis).
d) OZ schvaluje harmonogram inventur a složení inventarizačních komisí pro majetek obce a
ZŠ Kolová r.2003(viz zápis).
e) OZ bere na vědomí inf. p. starosty o personálních změnách v ZŠ Kolová.
f)
OZ bere na vědomí inf. p. Kučery o návrhu změny jízdního řádu veřejné autobusové dopravy
pro r. 2004 s tím, že situace bude před vydáním stanoviska znovu hlouběji analisována.

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Kolová dne 17.12.2003 č. 8

OZ schvaluje:
•
•
•

•
•
•

prodej části p.p.č. 300/1 v k.ú. Kolová o výměře cca 240 m2
úpravu rozpočtu 2003 a rozpočet na rok 2004 dle přílohy č. 1
OZV č.18/2003 – poplatek za komunální odpad pro r.2004, pro občany je při vývozu
1x týdně zvýšení z 1320 Kč na 1440 Kč, při vývozu 1x za 14 dní ze 780 Kč na 840 Kč
a při kombinovaném odvozu z 1050 Kč na 1140 Kč, úplné znění je v příloze č. 2
k tomuto zápisu
doplnění OZV č.19/2003, o schůdnosti místních komunikací, o další komunikace,
úplné znění je přílohou č. 3 k tomuto zápisu
koupi zvukového a nahrávacího zařízení pro sál KD čp.16 vč. cenové nabídky
Prodej stavebních parcel č.1 až č.14 o celkové ploše cca 12.100 m2 v lokalitě
Třešňovka v Hájích stavební firmě Miloš Báča za cenu 140,-Kč za 1 m2 s tím, že
kupující provede zasíťování celé lokality a pozemky nad inženýrskými sítěmi a
komunikacemi zůstanou v majetku obce.

OZ bere na vědomí:
• návrhy znaku a praporu obce zpracovaného heraldikem M.J.V.Pavlů.

OZ ukládá:
• Dokončit úkol z minulého usnesení, tj. jednat ve věci zpomalovacích pruhů na
místních komunikacích
Zodpovídá: Ing. Hrušovský
Termín: do příštího zasedání OZ

Ing. R.Dierze, v.r.

Ověřili : J.Gubiš
J.Šabatová

Ing. Václav Kellner
starosta obce

Usnesení

ze zasedání zastupitelstva obce Kolová dne 5.8.2003 č. 6

1) OZ schvaluje návrh zadání územního plánu obce Kolová,tj. k.ú. Kolová a Háje se
stanovením hranice současně zastavěného území – viz snímky katastrálních map pro k.ú.
Kolová a Háje z 10.7.2003 tvořící přílohu.
2) OZ schvaluje právní prověření smlouvy o finančním příspěvku na změnu ÚPD obce,
vrácení peněz žadatelům, kteří nebyli uspokojeni, po schválení konceptu ÚPD.
3) OZ bere na vědomí :
• Žádost o změnu ÚPD pí.Ing. Š.Bergerové
• Vyvolání jednání s PF ČR K.Vary,obcí Kolová a p.F.Rytířem ohledně p.p.č. 109 v k.ú.
Kolová

Zapsali : J.Gubiš
Ing.D.Braunová

Ověřily :

Ing. Václav Kellner
starosta obce

A.Černá
J.Šabatová

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Kolová dne 30.5.2003 č. 5

OZ schvaluje:
1) Prodej p.č. 365 o výměře 184 m2 – zbořeniště a p.č. 362 o výměře 612 m2 –trvalý travnatý
porost panu Ing. Stankovi jako směnu s částí jeho pozemku –p.č.404/1(nad budoucí
splaškovou kanalizací) a cenu podle platné vyhl.č.151/1997 Sb.
2) Prodej části p.p.č.408/21 o výměře cca 1115 m2 – trvalý travnatý porost - po částech třem
vlastníkům sousedních parcel za cenu podle platné vyhl.č.151/1997 Sb
3) Nákup p.p.č. 465/2 o výměře 7 m2 od Českého Telecomu,a.s. pro obec z důvodu zcelení
stavebních pozemků v lokalitě „ Pod OÚ „ v Kolové za cenu podle návrhu kupní smlouvy tj.
1110,- Kč.
4) Odmítnutí nabídky koupě na dům Kolová č.p. 121, kde má obec předkupní právo
5) Vstup obce Kolová do Mikroregionu Hvězda, souhlasí s jeho programem, způsobem
financování a časovým harmonogramem financování. Souhlasí s projektem plynofikace obce
jako prioritním a se zařazením dalších projektů pro rozvoj infrastruktury obce do tohoto
programu.
6) Požadavek na uhrazení NIV za žáky od obce Pila navštěvující ZŠ Kolová v r. 2003, a to ve
výši nákladů jako má ZŠ Březová, tj.4200,-Kč/1žák/rok
7) Záměr zřízení golfového hřiště dle žádosti pana PhDr.Hofírka s tím, že bude respektován
požadavek dotčených orgánů státní správy v působnosti ochrany ŽP (MŽP ČR pracoviště
Plzeň a CHKO Slavkovský les) a rovněž obce Kolová na umístění technického a obslužného
zázemí včetně parkoviště v zastavitelném území dle zákresu hranice zastavitelného území,
kterou OZ odsouhlasilo dne 18.3.2003.“
8) Návrh připravit do příštího zasedání OZ témata (úkoly) pro finanční a kontrolní výbor.
Připravit návrh doplnění jednacího řádu činnost výborů a o způsob požadování a poskytování
informací.
9) Pověření p. K.Kučery na 24. zasedání VH VSOZČ

10) Neplatit úhradu ztráty za ostatní dopravní obslužnost za
r. 2002 pro p.Vaněčka-dopravce na lince K.Vary–Žlutice.
11) Závěrečný účet obce Kolová za r. 2002 včetně zprávy auditora, a to bez výhrad.
12) Hospodaření ZŠ Kolová za rok 2002 a převod hospodářského výsledku v celé výši do
rezervního fondu .

Usnesení
obecního zastupitelstva Kolová ze zasedání dne 26.03.2003 p.č. 4
1. OZ schvaluje předložený rozpočet obce dle přílohy č. 1

2. OZ neschvaluje návrh snížit položku z kapitoly 33 rozpočtu o 100 tis. Kč a
kap. 36 o 100 tis. Kč a použít tyto peníze na opravu komunikace k areálu
Petaque, a to z toho důvodu, že komunikace bude komplexně opravena po
instalaci sítí v souvislosti s výstavbou v této lokalitě v časovém horizontu cca
2 let.
3. OZ schvaluje zrušení OZV 4/99, 5/99 a řád pohřebiště pro část Pila – příloha
č. 2
4. OZ schvaluje zavedení povoleného debetu ve výši mezi 50 tis. až 150 tis. Kč
dle schválení banky.
5. OZ schvaluje písemné potvrzení přílohy č. 1 k usnesení ze zasedání OZ dne
18.03.2003 – mapový podklad pro ÚPD s přesným vyznačením
zastavitelného území obce - všemi členy OZ.
6. OZ schvaluje vrácení finančního podílu všem, jejichž požadavky na změnu
územního plánu nebyly uspokojeny – text dopisu příloha č. 3
7. OZ schvaluje návrh požádat Karlovarský kraj o dotaci na krytí nákladů na
vypracování ÚPD a v této věci pověřuje starostu.
8. OZ vzalo na vědomí informace o čerpání finančních prostředků v místní
knihovně za r.2002 – příloha č. 4
Přílohy:
1. Návrh rozpočtu na rok 2003
2. OZV o zrušení OZV pro část Pila.
3. Vzor dopisu o vrácení finančního podílu žadatelům
4. Čerpání finančních prostředků v místní knihovně
Zapsala: Braunová
Schválil: Ing.V. Kellner
Ověřili: J.Šabatová
J.Gubiš

Usnesení
obecního zastupitelstva Kolová ze zasedání dne 18.03.2003 p.č.3
•

OZ schvaluje pořízení územního plánu na celé správní území k.ú. Kolová a k.ú. Háje
v souvislosti se žádostmi o změnu ÚPD a s možností čerpání financí z podpůrných fondů
EU.

•

OZ schvaluje návrh hranice zastavitelného území obce dle přiložené mapy – příloha č.1

•

OZ schvaluje jmenování členů přestupkové komise obce ve složení:

•

Předsedkyně: pí.Z.Raková
Členové: A.Černá,M.Odlevák,Jarmila Šabatová
OZ schvaluje OZV o poplatku za komunální odpad. – příloha č. 2

•

OZ schválilo cenu za komunální odpad pro podnikatele a jiné organizace pro r. 2003 ve
výši ceny schválené OZV pro r. 2003 s navýšením o 10%

•

OZ schválilo změnu nájemce cukrárny v Kolové čp. 101, novým nájemcem bude pí.
Niederlová, K.Vary Olšová Vrata

•

OZ schválilo změnu nájemce restauraci v Kolové čp. 16, novým nájemcem bude
pí.Dagmar Uxová,Kolová čp. 172

•

OZ schválilo návrh smlouvy na dotaci výstavby kabin FK AJAX – příloha č. 3

•

OZ vzalo na vědomí informaci o dopravní obslužnosti

•

OZ vzalo na vědomí informaci o plynofikaci regionu

•

OZ schválilo prodej vyřazeného obecního majetku za jednotnou cenu 100 Kč/ks

•

Členové zastupitelstva Ing. T.Hrušovský a M.Odlevák odmítli pověření ve věci – „
Převzetí odpovědnosti za organizační zajištění přípravných prací k zahájení výstavby
chodníku v Kolové.“, přestože se jedná o jeden z jejich volebních slibů, z důvodu
nedostatku času ( zaměstnání,škola).

•

OZ schválilo návrh, že zakázky obce nad 50 tis. Kč budou projednány předem ve
výběrové komisi obce. Členové výběrové komise jsou všichni členové OZ obce Kolová.

Zapsala : Ing. D.Braunová
Ověřili : A.Černá
J. Gubiš
Návrhová komise : Ing. R.Dierzé
M. Odlevák
Starosta obce : Ing. V.Kellner

