USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOLOVÁ č. 10
ZE DNE 18.12.2007

1. OZ bere na vědomí informaci fy AVE o navýšení cen za svoz a likvidaci domovního
odpadu na rok 2008, jednání bude pokračovat.
2. OZ schvaluje čerpání rozpočtu k 30.11.2007.
3. OZ schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2007 - druhé rozpočtové opatření.
4. OZ schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2008: V období od 1. ledna
2008 do schválení rozpočtu obce budou měsíční výdaje čerpány do výše 1/12
běžných výdajů skutečně dosažených v roce 2007.
5. OZ schvaluje pí. Zdeňku Rakovou do funkce předsedy přestupkové komise pro rok
2008.
6. OZ schvaluje zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole hospodaření ZŠ
Kolová
Zapsala: Ing.D.Braunová

Ověřili:

A.Petrželková
Ing. F.Vilím

Ing. V. Kellner
starosta obce Kolová

1

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOLOVÁ č. 9
ZE DNE 20.11.2007

1. OZ schvaluje doplněk usnesení o prodeji bytů v čp. 101 v Kolové ve znění uvedeném
zápisu.
2. OZ schvaluje finanční vyronání pohledávek a závazků mezi Obci Kolová a FK AJAX
Kolová formou vzájemného zápočtu.
3. OZ schvaluje delegování p. Kučery jako zástupce obce na 34.VH VSOZČ dne
30.11.2007
4. OZ schvaluje složení inventarizační komise pro inventarizaci obecního majetku ke
konci roku 2007: p. Maxim, ing. Vilím, Dr. Vlasáková, pí. Sládková, p. Kučera
5. OZ schvaluje nákup pozemků v k.ú. Kolová p.č. 454/22, 454/23,454/24.
6. OZ bere na vědomí informaci o cenových nabídkách za svoz a uložení TDO v roce
2008.
Zapsala: Ing.D.Braunová

Ověřili:

MUDr. Vlasáková
Ing. Vilím

Ing. V. Kellner
starosta obce Kolová
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOLOVÁ č. 8
ZE DNE 16.10.2007

1. OZ schvaluje prodej části pozemku p.č. 29/6 v k.ú. Háje
2. OZ schvaluje směnu pozemků 479/8,479/4,478,479/3 a 475/7 v k.ú. Kolová
3. OZ přijímá dar od p. Pazderky, Háje za zabraný pozemek, ve formě náhradního
pozemku pro vybudování přístupové cesty a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
zabranou část pozemku s podmínkami uvedenými v zápisu.
4. OZ zamítá žádost p. Bartoše o odkoupení pozemku p.č. 102/9 v k.ú. Háje a schvaluje
jeho pronájem
5. OZ schvaluje uzavření smluv o věcném břemenu pro elektrokabely NN v Kolové v
lokalitě “Za panelákem”a “Pod obecním úřadem” a pro výstavbu RD p. Bartoše
v Hájích a revokuje minulé usnesení o ceně věcného břemene, kterou snižuje z 2000
Kč na 500 Kč.
6. OZ schvaluje zrušení úhrady za žákovské jízdenky veřejné linky ČI-DU z důvodu
možnosti použít bezplatný školní autobus a schvaluje výši příspěvků obce na obědy
žáků v 1. ročníku 100% ceny a v ostatních ročnících ve výši 10,-Kč na 1 oběd a 1
žáka.
7. OZ bere na vědomů informaci starosty o probíhající výstavbě v obci
8. OZ ukládá finančnímu výboru provést kontrolu hospodaření v ZŠ Kolová ve
školním roce 2006/2007
9. OZ schvaluje nákup p.p.č. 403/2 v k.ú. Kolová
10. OZ schvaluje následující pravidla pro zajištění návratnosti obcí vynakládaných
finančních prostředků na vybudování veřejných částí inženýrských staveb a
komunikací v rozvojových lokalitách:
I. Obec Kolová v rozvojových lokalitách vymezených územním plánem obce nezahájí
na obecních pozemcích výstavbu veřejných částí inženýrských sítí a komunikací (dále
jen VČISK) bez záruky návratnosti obcí vynaložených finančních prostředků na jejich
projektovou přípravu a výstavbu.
II. Projektová příprava výstavby bude zahájena po uzavření smluv o finančním
příspěvku k úhradě podílu se všemi vlastníky stavebních parcel a po zaplacení
zálohy (20 % z podílu).
III. Výstavba bude zahájena po zaplacení celého podílu (doplatku 80 % z podílu) všemi
vlastníky stavebních parcel.
IV. V rozvojových lokalitách kde již obec investičně zajistila výstavbu VČISK bude obec
stavebníkům vydávat souhlasná stanoviska k výstavbě po uzavření smlouvy (dohody)
mezi obcí a stavebníkem o finančním příspěvku k úhradě podílu.
V. V současnosti činí výše podílu na VČISK 460 – 600 Kč/m2.
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOLOVÁ č. 7
ZE DNE 21.8.2007

1. OZ schvaluje prodej pozemků p.č. 129, 181/8, 227/2 v k.ú. Kolová ZČE za cenu 1.000
Kč/m2.
2. OZ schvaluje prodej domu čp. 101 v Kolové za celkovou cenu 1.113.000 Kč dle rozpisu
uvedeného v zápisu.
3. OZ schvaluje změnu termínů splátek u smlouvy obce s p. Gaškem s tím, že celková cena
bude uhrazena do 31.10.2007.
4. OZ schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemenu v komunikaci v Hájích pro přípojku
elektro k domu p. Bartoše za cenu 2.000 Kč.
5. OZ souhlasí s tím, že stávající smlouva s fy AVE na dobu neurčitou zůstane v platnosti
a nebude se uzavírat nová smlouva.
6. OZ schvaluje uplatnit pro r.2008 navýšení nájmů v obecních bytech dle vyhlášky č.
151/2007 Sb. v plné výši.

Zapsala: Ing.D.Braunová

Ověřili:
Ing. F.Vilím
A.Petrželková

Ing. V. Kellner
starosta obce Kolová
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOLOVÁ č. 5
ZE DNE 29.5.2007

1. OZ doplňuje bod č. 10) usnesení ze dne 19.12.2006 ve smyslu znění :
„OZ schvaluje zřízení školní jídelny – výdejny s nejvyšším povoleným počtem 35
stravovaných pod ZŠ Kolová od 1.9.2007 včetně zápisu do rejstříku škol a školských
zařízení. Současně schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Kolová.“

2. OZ schvaluje pana Karla Kučeru jako zástupce obce Kolová na 33.VH VSOZČ dne
15.6.07 s právem hlasovacím.

Zapsal: Ing. F. Vilím

Ověřili:
P.Steidl
A.Petrželková

Ing. V. Kellner
starosta obce Kolová
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOLOVÁ č. 4
ZE DNE 27.3.2007

1. OZ bere na vědomí odstoupení pana Romana Vacha z funkce člena OZ ke dni 26.3.2007
a nástup pana Petra Steidla, který byl ve volbách zvolen náhradníkem za příslušnou
volební stranu, ke dne 27.3.2007.
2. OZ schvaluje předložený návrh rozpočtu obce Kolová pro r. 2007
3. OZ schvaluje prodej pozemků p.č. 377 a 408/31 v k.ú. Kolová
4. OZ schvaluje směnu části pozemků p.č. 269/1 a části p.č. 268 v k.ú. Kolová.
5. OZ schvaluje koupi pozemku p.č. 318/11 v k.ú. Kolová
6. OZ souhlasí s Územní studií obytného rekreačního souboru na p.p.č. 85/3; 85/4; 92/2;
92/3; 82 v k. ú. Háje a doporučuje schválení jejího využití jako podkladu pro aktualizaci
Územního plánu obce Kolová.
7. OZ schvaluje výjimku z počtu žáků ZŠ Kolová na školní rok 2007/2008.
8. OZ bere na vědomí zprávu ČŠI o kontrole hospodaření v ZŠ Kolová
9. OZ pověřuje starostu doplněním smlouvy mezi Obcí Kolová a FC AJAX Kolová o věcné
břemeno v souvislosti s investicí do přístavby sociálního zařízení.

Zapsala: Ing.D.Braunová

Ověřili:
Ing. F.Vilím
A.Petrželková

Ing. V. Kellner
starosta obce Kolová
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOLOVÁ č. 3
ZE DNE 6.2.2007

1. OZ schvaluje zprávu inventarizační komise o provedení inventarizace
obecního majetku k 31.12.2006. OZ schvaluje převedení majetku užívaného
jen ZŠ Kolová z evidence obce do evidence ZŠ Kolová formou protokolu.
Dále schvaluje odepsání pohledávek ve výši 4.300,- Kč za pokuty uložené
v letech 2000 až 2001.
2. OZ schvaluje zvýšení nájemného v obecních bytech dle vyhlášky 107/2006
Sb. ve výši poloviny maximální sazby pro příslušný byt.
3. OZ pověřuje starostu zpracováním cen za pronájem obecních pozemků dle
nového cenového výměru s přihlédutím k jejich využití
4. OZ schvaluje směnu pozemků č. 19 a 21 mezi obcí Kolová a sourozenci
Wildovými.
5. OZ chvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Kolová a FK AJAX o věcném
břemeni na finanční prostředky investované do úprav areálu .
6. OZ schvaluje seznam investičních akcí jako podklad pro žádosti o dotace s
možností pozdějšího doplnění a výběru priorit.

Hlasování: hlasovalo 8 členů
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Zapsala: Ing.D.Braunová

Ověřili: Ing. F.Vilím

Ing. V. Kellner
starosta obce Kolová
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P. Maxim

