
Usnesení
obecního zastupitelstva obce Kolová č. 22

ze dne 13. 12. 2005
 

Ad 6)   Úkoly z minulého zasedání OZ
            OZ bere na vědomí, že úkol vypracování studie na využití obecního domu Kolová čp. 101 dosud trvá.

Ad 7)    OZ schvaluje nákup části poz.p.č. 267 o výměře 167 m2 za cenu podle platné cenové vyhlášky.

      
Ad 8)    OZ bere na vědomí rozhodnutí obce Pila ve věci neinvestičních výdajů na žáky navštěvujících ZŠ 

v Kolové.

Ad 9)    OZ schvaluje  OZV č. 24/2005 v předloženém znění. 

Ad 10)  OZ schvaluje OZV č. 25/2005 v předloženém znění.

Ad 11)  OZ souhlasí s uzavřením nové smlouvy s firmou EKO-KOM, a.s.,  Praha.

Ad 12) OZ  schvaluje čerpání rozpočtu obce Kolová k 30.11.2005.

Ad 13) OZ schvaluje úpravu rozpočtu obce Kolová pro rok 2005.
                         

Ad 14)  OZ schvaluje  rozpočet obce Kolová pro r.2006.

             Při schvalování bodu 14) nebyl přijat návrh p. T. Hrušovského na navýšení výdajové části rozpočtu o 
150 tis. Kč na výstavbu dětského hřiště – vysvětlení viz zápis.

 
Ad 15) OZ schvaluje  rozpočtový výhled obce Kolová na r. 2005 až 2008.

Ad 16) OZ schvaluje zřízení školské rady pro ZŠ Kolová a za zřizovatele jmenuje členem  rady pí. Jarmilu 
Šabatovou

Ad 17)  Různé : 
             a)  OZ bere na vědomí zprávu finančního výboru obce                               
             b)  OZ  schvaluje : Přiznaná dotace pro sport. činnost 2006 bude převedena na účet příslušnému 

klubu do 3o. 6. kalendářního roku. Sportovní klub předloží  účelný  způsob využití přidělené dotace 
zprávou  o  hospodaření  schválenou  valnou  hromadou  sportovního  klubu  nejpozději  do  31.3. 
následujícího roku. Nedodržení tohoto postupu bude mít za následek vrácení dotace.

Ad 18)  Diskuse s občany.   

zapsal : R. Dierzé                                                               ověřili :      A. Černá
                                                                                                             J. Šabatová       
                                                                                                            
                                                                                                                    
Ing. V. Kellner
starosta obce Kolová



Usnesení
obecního zastupitelstva obce Kolová č. 21

ze dne 1. 11. 2005
 
 

Ad 6) Úkoly z minulého zasedání OZ
           Vypracování studie na využití obecního domu Kolová čp. 101 – úkol trvá
           OZ bere na vědomí

Ad 7)   Vyjádření k  soubornému stanovisku konceptu pro zpracování návrhu ÚP obce Kolová.   
1. Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje Souborné stanovisko s pokyny pro dokončení 

návrhu Územního plánu obce Kolová z 08/2005 ve znění dle přílohy č. 1.
2. Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje vyjádření nadřízeného orgánu územního 

plánování k soubornému stanovisku ze dne 14. 10. 2005, č.j. 2469/RR/05, dle přílohy 
č. 2. 

            Ad 8)    Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje ve smyslu zákona o obcích číslo 128/2000 Sb., 
v platném znění, prodej pozemků p.č. 460/7 – část a p.č. 90 , k.ú. Kolová.  

                         

Ad 9)   Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje  prodej pozemku p.č. 160 – část,  k.ú. Háje.

Ad 10)  Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje nákup pozemků: část p.č. 475/1 díl „a“, část p.č. 
475/4 díl  „b“ , část p.č.479/3 díl „c“, všechny v k.ú. Kolová.

         

            

Ad 11)  Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje nákup pozemku p.č. 446 v k.ú. Kolová od PF ČR za 
úplatu                         

Ad 12)  Různé : 
a) inventury r. 2005 : 
 Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje na základě zákona o účetnictví provedení 

inventur  majetku obce v termínu : k 31.12.2005.  
Schvaluje  inventární komisi ve složení : Ing. František Vilím, Marian Odlevák, Petr 
Maxim, Ilona Sládková, Karel Kučera.

b) Zastupitelstvo obce Kolová pověřuje  pana K.Kučeru  zástupcem obce na 29.VH 
VSOZČ

c) Zastupitelstvo obce Kolová jmenuje kronikářem obce Kolová paní ing. D. 
Braunovou. 

d) Zastupitelstvo obce Kolová bere na vědomí vysvěcení kapličky a praporu obce.

 
zapsal : R. Dierzé                                                                                    ověřili :      

                                                                                                           

Ing. V. Kellner V.Strnadová
starosta obce Kolová J.Gubiš
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Usnesení
obecního zastupitelstva obce Kolová č. 20

dne 4. 10. 2005
 

Ad 6)    Úkoly z minulého zasedání OZ
            OZ bere na vědomí, že úkol vypracování studie na využití obecního domu Kolová čp. 101 dosud 

trvá.

Ad 7)    Převedení vlastnictví pozemků ČR na obec dle zákona č. 172/91 Sb v platném znění 
      

Ad 8)    Předkupní právo k pozemku p.č. 172/2 v k.ú. Kolová   

Ad 9)    Žádost Západočeské energetiky,a.s. k odkoupení stavebních pozemků pod TR.

Ad 10)  Návrh ceny za teplo v objektech obce Kolová čp. 16 a čp.97

Ad 11)  Účast obce v soutěži „Obec r. 2005 v kraji KV“.

Ad 12)  Činnost finančního výboru zastupitelstva obce Kolová.  

Ad 13)  Různé :
a) informace o doplnění úvěrových podmínek schváleného úvěru pro obec Kolová

             b)   informace o průběhu výstavby v obci Kolová.

                           
                          
Ad 14)  Diskuse s občany.   

zapsal : R. Dierzé                                                               ověřili :      V. Strnadová
                                                                                                             
                                                                                                             J. Gubiš       
                                                                                                                    
Ing. V. Kellner
starosta obce Kolová



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

strana 1



Usnesení 
obecního zastupitelstva obce Kolová č. 18 

dne 27. 4. 2005 
  
 
Ad 7)   OZ schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2005. 

 
 
Ad 8)   Záměr nákupu pozemků p.č.  36,37/1,37/2,38/1,38/2,39/1,39/4 v k.ú. Kolová                        
            OZ schvaluje záměr nakoupit výše uvedené pozemky s tím aby finanční úhrada byla prováděna 

v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí. 
 

 
Ad 9)   Jednací řád zastupitelstva obce Kolová se v části IV., bod 10., doplní takto : Zůstane beze 

změny.                   
            Ve věci vyjadřování se přítomných občanů k projednávaným bodům schváleného programu 
            platí ustanovení (část IV., body 13 a 15) stávajícího jednacího řádu obecního zastupitelstva, tj. 

připomínky a názory občanů budou akceptovány v části jednání označeného v programu jako 
„diskuse s občany“. 

            OZ schvaluje rozhodnutí ve smyslu, že jednací řád zůstane v původním znění.               
 
 
Ad 10) OZ schvaluje znění OZV č. 22/2005 obce Kolová, kterou se stanoví část společného školského 

obvodu ZŠ Kolová. 
              
 
Ad 11)  Záměr prodeje pozemku p.č. 181/17 v k.ú. Kolová 
             OZ souhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku za cenu 63,- Kč/m2. Nový nabyvatel předloží 

před podpisem kupní smlouvy písemný souhlas sousedů. 
 
 

Ad 12)  Různé.   --- 
 
  
Ad 13)  Diskuse s občany.  Viz zápis z jednání OZ č. 18/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zapsal : R. Dierzé                                                               ověřili :      V. Strnadová 
                                                                                                              
                                                                                                             J. Gubiš        
                                                                                                                     
 
 
Ing. V. Kellner 
starosta obce Kolová 
 



 
 
 
 

Usnesení 
z veřejného zasedání  zastupitelstva obce Kolová č. 17 ze dne 9. 3. 2005 

 
 
 
K bodu 7)   OZ souhlasí se zrušením smlouvy se ZČE, a.s. o pronájmu služebního automobilu pro   

potřeby OÚ. 
                    OZ rovněž souhlasí s uzavřením leasingové smlouvy na auto zn. CITROËN C 15, 1,9 

diessel, na 3 roky. 
 

K bodu 8)   OZ souhlasí s vypracováním studie na využití obecního domu Kolová čp. 101. ve 
smyslu informace starosty obce.                         

            
K bodu  9)  OZ bere na vědomí  Informaci o podání žádosti o dotaci na realizaci splaškové 

kanalizace  v části Háje. 
             
K bodu 10) OZ bere na vědomí  informaci o podání žádosti o dotaci na realizaci výměny oken, dveří 

v objektu Kolová čp.  16 . 
 
K bodu 11) OZ bere na vědomí  informaci o stavu příprav na stavbu „chodník Kolová“. 
              
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Václav Kellner                                                            ověřili :  A. Černá 
starosta obce                                                                                  V. Strnadová 
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Zasedání 
obecního zastupitelstva obce Kolová č. 16 

dne 1. 2. 2005 
  
1.  Zahájení  v 19:00 hodin . 

  
Prezence členů OZ : přítomno:  čl.  8      nepřítomno:  čl. 1         z toho omluveno :  čl. 1 
 
Presenční listina je součástí zápisu. 
  
Přítomni: D. Braunová, A. Černá, R. Dierzé, J. Gubi!,  T. Hru!ovsk", V. Kellner, M. Odlevák,  
J. #abatová.  
Nepřítomen a omluven : V. Strnadová   

 
 
2. Volba  zapisovatele:   návrh – D. Braunová 

pro: 8     proti: 0      zdr!: 0   
3. Volba návrhová komise :  návrh – R.Dierzé,  J. #abatová             
      pro: 8      proti: 0      zdr!: 0 

  
4. Volba ověřovatelů zápisu :  návrh – A.Černá, J.Gubi! 
                                     pro: 8     proti: 0       zdr!: 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 minul"ch usnesení. 
7. Zpráva o inventarizaci obecního majetku r.2004. 
8. Změna OZV o poplatku za TDO pro r.2005. 
9. OZV o společném !kolském obvodě Z# Kolová.  
10.Převod pozemků ve vlastnictví státu na obec   
11.Různé : 

a) obědy pro $áky a zaměstnance - dotace  
12. Diskuse s občany. 
13. Usnesení. 
14. Závěr. 

 
 
Doplněk k programu  nebyl předlo!en:  
       
 Hlasování o navr!eném programu:  pro: 8   proti: 0   zdr!: 0 
  
 
Jednání :   
  
Ad 6)   Úkoly z minul"ch zasedání OZ 

Splněno mimo bodu č. 14) zřízení věcného břemene Háje, na pozemku p.č. 22/7 – nebude 
třeba vyhotovit GP a VB se bude t"kat celé parcely. Smlouva je připravena.  

 
Ad 7)   Zpráva o inventarizaci obecního majetku r. 2004 

Seznámil M.Odlevák, předseda inventarizační komise, nebyly zji!těny závady, doporučuje 
schválit závěrečnou zprávu. 
hlasováno:     pro :8     proti : 0     zdr!.:0 
 
 
 

 


