Usnesení
obecního zastupitelstva obce Kolová č. 19
dne 28. 6. 2005

Ad 6) Úkoly z minulých zasedání OZ
OZ bere na vědomí, že úkol vypracování studie na využití obecního domu Kolová čp. 101 dosud trvá.
Ad 7) Závěrečný účet obce Kolová a seznámení s auditem za r. 2004.
OZ souhlasí bez připomínek s obsahem závěrečného účtu za r. 2004. Rovněž bere na vědomí
výsledek auditu s hodnocením : „Nebyly zjištěny nedostatky“.
OZ souhlasí s celoročním hospodařením obce za r. 2004 a to “bez výhrad „ .
OZ souhlasí s celoročním hospodařením ZŠ a nepoužité prostředky zůstanou k použití ZŠ.
Ad 8) Investiční plán na r. 2005 a 2006.
OZ souhlasí s návrhem realizace investičních akcí uvedených v přiložené tabulce č. 1
a navrženým způsobem financování, vč. čerpání bankovního úvěru v navržené výši 2 900,- tis. Kč.
Ad 9) Změna ceny obecních pozemků určených pro stavbu RD
OZ souhlasí s úpravou ceny obecních pozemků v k.ú. Kolová – Háje, určených pro stavbu RD, na 950,Kč/1m2.
Ad 10) Kanalizace Háje – výstavba.
Kanalizaci v rozsahu PD Háje – centrum provede fa Báča.
Ad 11) Zákon o střetu zájmů – informace, ústavní soud. Pro obec Kolová nyní bezpředmětné.
Ad 12) ZŠ Kolová – výjimka z počtu žáků pro školní rok 2005/2006.
OZ souhlasí s udělením výjimky z počtu žáků ZŠ
Ad 13) Různé :
Využití MHD pro dopravní obslužnost obce Kolová (dopis pí Scheuchové) :
OZ má zato, že současná úroveň dopravní obslužnosti je přiměřená. Doporučení plynoucí z dopisu pí
Scheuchové představují v současné době nepřiměřené náklady (cca 650 tis. Kč/rok) a není to
koncepční řešení.
OZ bere na vědomí vícepráce na úpravě obecního bytu čp. 101 v souvislosti se statikou stavby.
Ad 14) Diskuse s občany.
zapsal : R. Dierzé

ověřili :

A. Černá
J. Gubiš

Ing. V. Kellner
starosta obce Kolová
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Zasedání
obecního zastupitelstva obce Kolová č. 15
dne 21.12.2004
1. Zahájení v 19:00 hodin.
Prezence členů OZ : přítomno: čl. 9
Presenční listina je součástí zápisu.

nepřítomno: čl. 0

z toho omluven: čl. 0

Přítomni: V.Strnadová, A.Černá, M.Odlevák, J.Šabatová, Ing. R.Dierzé, Ing.T.Hrušovský,
Ing. D.Braunová, J.Gubiš (19,15), Ing. V.Kellner
Nepřítomen a omluven :
2. Volba zapisovatele: návrh – A. Černá
pro: 8

proti: 0

zdrž: 0

3. Volba návrhová komise : návrh –R.Dierzé, J.Šabatová
pro: 8
proti: 0
zdrž: 0
4. Volba ověřovatelů zápisu : návrh – V.Strnadová, D. Braunová
pro: 8
proti: 0
zdrž: 0
5. Program zasedání :
1. Zahájení zasedání ( presence).
2. Volba zapisovatele.
3. Volba návrhové komise.
4. Volba ověřovatelů zápisu.
5. Schválení programu zasedání.
6. Kontrola minulých usnesení.
7. Úprava rozpočtu obce r. 2004.
8. Provizorní rozpočet obce r. 2005.
9. Nákup zařízení pro školní jídelnu – hygienické předpisy.
10.Zrušení OZV č. 11/2001 o příspěvku na částečnou úhradu NIV školní družiny.
11.Cukrárna – změna nájemců.
12. Různé :
a) změna pečovatelské služby občanům – informace
b) výroční zpráva ZŠ Kolová za r.2003/2004
13. Doplnění změn do konceptu ÚPD obce Kolová.
14. Věcné břemeno na p.p.č. 113 a p.p.č. 22/7 v k.ú. Háje.
15. Diskuse s občany.
16. Usnesení.
17. Závěr.
Doplněk k programu byl předložen:
12 c) Výroční zpráva České školní inspekce za r. 2004.
12 d) Inventury majetku obce Kolová k 31.12.2004. Komise navržena ve složení jako
v minulém roce, tj. pro OÚ : M.Odlevák, Ing. F.Vilím, P. Maxim, I. Sládková, K.Kučera
pro ZŠ Kolová J.Šabatová.
12 e) Pořízení PD – Kolová chodník. Navrhuje se firma PONTEX Plzeň pro zpracování PD
pro územní řízení a stavební řízení.
12 f) ZŠ Kolová výjimka z počtu žáků.
List č.1

Usnesení
z jednání obecního zastupitelstva obce Kolová č. 14
dne 31. 8. 2004

Ad 6) Úkoly z minulých zasedání OZ
OZ bere na vědomí, že úkoly ve věci vymáhání plateb za přestupky a dopravní obslužnost
nadále trvají.
OZ bere na vědomí postup prací na konceptu ÚPO dle informace starosty obce.
Ad 7) Schválení návrhu znaku a praporu obce Kolová.
OZ schvaluje návrh zpracovaný p. Miroslavem J. V. Pavlů – heraldik.
Ad 8) Převod pozemků v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb. od PF ČR místní
komunikace k RD (Šmerdovi, Balogovi, ke statku, k.ú. Kolová ) – p.č. 193,
401/8, 402/3,402/1, 491,479/1, 480/1, 291/1, 291/2 a 465/28 vše v k.ú. Kolová.

OZ souhlasí s převodem a způsobem využití výše uvedených pozemků.
Ad 9) Návrh na zřízení věcného břemene pro obec– vodovodní řad na částech p.p.č.
475/1 475/4 v k.ú. Kolová ( pí.Ulrychová a manželé Persanovi).

OZ souhlasí se zřízením věcného břemene úplatnou formou.
Ad 10) Různé :
a) a) stanovení počtu členů okr.voleb.komise pro volby do krajského
zastupitelstva.
OZ vzalo na vědomí rozhodnutí starosty na základě zák.č. 130/2000 Sb., o volbách do
krajského zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů, o složení výše uvedené komise v počtu
6 členů.
b) Pí Scheuchová předá svůj příspěvek písemnou formou a bude přílohou
jednání.
zapsali : Ing.R.Dierze

ověřili : J. Gubiš

J. Šabatová

A. Černá

Ing. V. Kellner
starosta obce Kolová

Zasedání
obecního zastupitelstva obce Kolová č. 13
dne 4.8.2004
1. Zahájení v 19:30 hodin.
Prezence členů OZ : přítomno: 6 čl.
Presenční listina je součástí zápisu.

nepřítomno: 3 čl.

z toho omluven: 2 čl.

Přítomni: V. Kellner, J. Šabatová, D. Braunová, R. Dierzé, A. Černá, M. Odlevák,
Hrušovský
K. Kučera, I. Sládková
Nepřítomen a omluven : pp. Strnadová, Šabatová
2. Volba zapisovatele: návrh –D.Braunová
pro: 6

proti: 0

zdrž: 0

3. Volba návrhová komise : návrh –R.Dierzé, A. Černá
pro: 6
proti: 0
zdrž: 0
4. Volba ověřovatelů zápisu : návrh – V.Kellner, M.Odlevák
pro: 6
proti: 0
zdrž: 0
5. Program zasedání :
1. Zahájení zasedání (presence).
2. Volba zapisovatele.
3. Volba návrhové komise.
4. Volba ověřovatelů zápisu.
5. Schválení programu zasedání.
6. Kontrola minulých usnesení.
7. Zadání územního plánu obce Kolová – informace.
8. ZŠ Kolová – seznámení s výsledky výběrového řízení na stavební práce.
9. Návrh prodeje části pozemku p.č. 171/17 a p.č. 181/1 v k.ú. Kolová.
10. Různé
11. Diskuse s občany.
12. Usnesení.
13. Závěr.
Doplněk k programu byl předložen:
D1: Odsouhlasení smlouvy o věcném břemenu - uložení telekomunikačního kabelu
v části Háje.
Hlasování o navrženém programu: pro: 6 proti: 0 zdrž:0

T.

Zasedání obecního zastupitelstva obce Kolová č. 11
dne 15.6.2004
1. Zahájení v 19,30 hodin.
Prezence členů OZ : přítomno: 8 čl.
Presenční listina je součástí zápisu.

nepřítomno: 1 čl.

z toho omluven: 0 čl.

Přítomni: Ing.V.Kellner,Ing.R.Dierze,Ing.D.Braunová,J.Šabatová,A.Černá,V.Strnadová,J.Gubiš,
M.Odlevák
Nepřítomen a neomluven : Ing. T.Hrušovský
2. Volba zapisovatele: návrh – Ing. D. Braunová pro:7 proti: 0 zdrž: 1
3. Volba návrhová komise : návrh – Ing.R.Dierze, J.Šabatová, V. Strnadová
pro: 7 proti:0 zdrž: 1 (vždy pro jednoho)
4. Volba ověřovatelů zápisu : návrh –A.Černá,J.Gubiš
pro: 7 proti:0 zdrž: 1 (vždy pro jednoho)
5. Program zasedání :
1. Zahájení zasedání ( presence).
2. Volba zapisovatele.
3. Volba návrhové komise.
4. Volba ověřovatelů zápisu.
5. Schválení programu zasedání.
6. Kontrola minulých usnesení.
7. Prodej pozemků p.č. 473/9, části p.p.č. 181/1 (181/53, 181/54), a 480/2 v k.ú. Kolová.
8. Žádost TJ RS Kolová o mimořádný finanční příspěvek na r. 2004.
9. Žádost Petanque Club Kolová o mimořádný finanční příspěvek na r. 2004.
10. Návrh změny vytápění v objektech ZŠ Kolová a KD Kolová.
11. Žádost o dotaci z fondu MMR na projekty inženýrských sítí..
12. Dojíždějící žáci na ZŠ Kolová – návrh změny finančního příspěvku.
13. Různé :
a) informace o stavebních úpravách na hřišti FC AJAX a okolí
b) návrh na nákup Scaneru pro webové stránky obce
c) Informace o zatrubnění potoka, související směny pozemků a změna hranice
zastavitelného území obce.
14. Diskuse s občany.
15. Usnesení.
16. Závěr.

Doplněk k programu byl - předložen:
1. Úprava hranice zastavitelného území v souvislosti se směnou pozemků pro zatrubnění potoka a
výstavbou chodníku u ZŠ.

Hlasování o navrženém programu: pro: 8 proti: 0 zdrž: 0

List č.1

Zasedání
obecního zastupitelstva obce Kolová č. 12
dne 29.6.2004
1. Zahájení v 19,30 hodin.
Prezence členů OZ : přítomno: 8 čl.
Presenční listina je součástí zápisu.

nepřítomno: 1 čl.

z toho omluven:1čl.

Přítomni:
Ing.V.Kellner,Ing.R.Dierzé,Ing.T.Hrušovský,J.Šabatová,A.Černá,V.Strnadová
M.Odlevák,J.Gubiš
Nepřítomen a omluven : Ing.D.Braunová
2. Volba zapisovatele: návrh – V.Strnadová

pro: 7 proti: 0 zdrž: 1 (V.Strnadová)

3. Volba návrhová komise : návrh – Ing.R.Dierzé, A.Černá
pro: 7 proti: 0 zdrž: 1 (vždy pro jednoho -A.Černá,Ing.R.Dierzé)
4. Volba ověřovatelů zápisu : návrh –J.Šabatová, J.Gubiš
pro: 7 proti: 0 zdrž: 1 (vždy pro jednoho - J.Šabatová,J.Gubiš )
5. Program zasedání :
1. Zahájení zasedání ( presence).
2. Volba zapisovatele.
3. Volba návrhové komise.
4. Volba ověřovatelů zápisu.
5. Schválení programu zasedání.
6. Kontrola minulých usnesení.
7. Závěrečný účet obce Kolová za r. 2003.
8. Úprava rozpočtu obce Kolová k 30.6.2004.
9. Různé :
10. Diskuse s občany.
11. Usnesení.
12. Závěr.
Doplněk k programu byl předložen:
Doplněk č. 1 : Přehled investičních záměrů obce pro r. 2004 až 2006
Doplněk č. 2 : Bezúplatný převod pozemků od PF ČR podle zák.č. 92/1991 Sb., formou
privatizace : k.ú. Kolová p.č. 402/1,402/3,193,465/28,291/1,291/2,491,479/1
Doplněk č. 3 : Zpráva kontrolního výboru obce
Hlasování o navrženém programu: pro: 8 proti: 0 zdrž: 0

List č.1

Zasedání obecního zastupitelstva obce Kolová
dne 14.4.2004 č. 10
1. Zahájení v 19,02 hodin.
Prezence členů OZ : přítomno: 8 čl.
Presenční listina je součástí zápisu.

nepřítomno: 1 čl.

z toho omluven: 1 čl.

Přítomni: Ing.V.Kellner, Ing.R.Dierze, Ing.D.Braunová, Ing.T.Hrušovský, A.Černá,
V.Strnadová, J.Šabatová, M.Odlevák
Nepřítomen: J.Gubiš (omluven)
2. Volba zapisovatele: návrh – Ing.D.Braunová
pro: 8 proti: 0 zdrž: 0
3. Volba návrhová komise : návrh – Ing.R.Dierze, A.Černá
pro: 8 proti: 0 zdrž: 0
4. Volba ověřovatelů zápisu : návrh –V.Strnadová, J.Šabatová
pro: 8 proti: 0 zdrž: 0
5. Program zasedání :
1. Zahájení zasedání ( presence).
2. Volba zapisovatele.
3. Volba návrhové komise.
4. Volba ověřovatelů zápisu.
5. Schválení programu zasedání.
6. Kontrola minulých usnesení.
7. Prodej pozemků na výstavbu p.č. 181/38,181/51 a 181/52 v k.ú. Kolová.
8. Upřesnění ceny – směna pozemků p.č.163 a 165/2 v k.ú Háje.
9. Návrh na převod vodovodního řadu od fy Kovoslužba Praha na obec.
10. Různé.
11. Diskuse s občany.
12. Usnesení.
13. Závěr.
Doplněk k programu nebyl předložen:
Hlasování o navrženém programu: pro: 8 proti: 0 zdrž: 0

Jednání :
Ad 6) Úkoly z minulých zasedání OZ
OZ 30.5.03: pan Ing.T.Hrušovský - zabudování zpomalovacích prahů na silnici III.tř. v obci a
snížení rychlosti - pan Hrušovský měl zajistit odborný nákres a požádat o souhlas DI Policie
ČR, bylo zjištěno, že souhlas nelze dle zákona udělit, návrh požádat Ministerstvo dopravy o
výjimku - zúžení komunikace při výstavbě chodníku a požádat o umístění značky snížení
rychlosti na 30 km/h. Úkol trvá, informace bude podána do 15.05.2004.

List č.1

Zasedání obecního zastupitelstva obce Kolová
dne 16.3.2004 č. 9
1. Zahájení v 19,00 hodin.
Prezence členů OZ : přítomno: 8 čl.
Presenční listina je součástí zápisu.

nepřítomno: 1 čl.

z toho omluven: 0 čl.

Přítomni: Ing.V.Kellner, Ing.R.Dierze, Ing.D.Braunová, Ing.T.Hrušovský, A.Černá,
J.Gubiš, , V.Strnadová, J.Šabatová
Nepřítomen: M.Odlevák
2. Volba zapisovatele: návrh – Ing.D.Braunová
pro: 8 proti: 0 zdrž: 0
3. Volba návrhová komise : návrh – Ing.R.Dierze, J.Gubiš
pro: 8 proti: 0 zdrž: 0
4. Volba ověřovatelů zápisu : návrh –A.Černá, J.Šabatová
pro: 8 proti: 0 zdrž: 0
5. Program zasedání :
1. Zahájení zasedání ( presence).
2. Volba zapisovatele.
3. Volba návrhové komise.
4. Volba ověřovatelů zápisu.
5. Schválení programu zasedání.
6. Kontrola minulých usnesení.
7. Směna pozemků - nákup p.č.404/26,364 díl “b“,366 díl „d“,404/18,404/1 díly „a“a“b“
v k.ú. Kolová a nákup p.č.22/6 v k.ú. Háje,
- prodej p.č. 362,365 v k.ú. Kolová a prodej p.č. 116/2 v k.ú. Háje.
8. Schválení OZV č. 20/2004 o místních poplatcích.
9. Územní plán obce – informace o průběhu.
10. Dotace na internetizaci pro r.2004 – informace.
11. Obědy pro důchodce – informace.
12. Volby do Evropského parlamentu – informace.
13. Informace o žádosti na výjimku z počtu žáků v ZŠ Kolová pro r.2004/2005.
14. Žádost p.PhDr.M.Hofírka o potvrzení dotace na golfový areál v Hájích.
15. Různé a) konkurzní řízení na ředitele ZŠ Kolová
b informace o webových stránkách obce
c) informace o žádosti T-Mobile na výstavbu stožáru
16. Diskuse s občany.
17. Usnesení.
18. Závěr.
Doplněk k programu nebyl předložen:
Hlasování o navrženém programu: pro: 8 proti: 0 zdrž: 0

List č.1

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 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 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 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 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

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 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

