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1. OZ souhlasí s podáním žádosti o dotaci do ROP SZ na projekt „Kolová – zřízení
chodníku“.

2. OZ souhlasí se zajištěním  financování projektu v celkových nákladech ve výši
12 973 124,73 Kč, z toho podíl obce Kolová ve výši 972 984,40 Kč, a zajištěním
předfinancování projektu ve výši celkových nákladů.

3. OZ souhlasí s podáním žádosti obce o úvěrový příslib ve výši 8,5 mil. Kč na
financování projektu a pověřuje starostu jeho vyřízením.

4. OZ souhlasí s novým záměrem parcelace v lokalitě “Za Humny 2“ s minimální
výměrou parcely 1000 m2 a s podmínkou uzavření smlouvy mezi obcí a stavebníky
o finančním příspěvku na úpravu místní komunikace.

   Zapsala: Ing.D.Braunová Ověřili: Anna Petrželková

Ing. Jan Šinták

Ing. V. Kellner
starosta obce Kolová 
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1. OZ souhlasí se zrušením předkupního práva na pozemek p.č. 102/7 v k.ú.
Háje.

2. OZ schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu
komunikace a vodovodního řadu v Hájích na p.č. 135/2 a 22/6.

3. OZ schvaluje jako zástupce obce pro účast na 35.VH VSOZČ ing. F.Vilíma a
p.K. Kučeru.

4. OZ schvaluje jako zhotovitele stavby „Rekonstrukce povrchu místní
komunikace K Vodojemu v Kolové” firmu Báča s.r.o.

5. OZ odložilo rozhodnutí o prodeji pozemku p.č. 62 v Hájích po zjištění stavu
inž. sítí.

6. OZ schvaluje, že podpora  rozšíření areálu fotbalového hřiště v Kolové ze
strany obce bude podmíněna tím, že FC Ajax bude investorem, koordinátorem
a provozovatelem hřiště.

7. OZ souhlasí s tím, že nebude od fy Báča s.r.o. požadovat finanční garanci na
veřejnou část inž. sítí v lokalitě Pod lesem v Hájích při dodržení záruční lhůty
na dílo v délce 5 let.

   Zapsala: Ing.D.Braunová Ověřili: Ing. F.Vilím

Petr Maxim

Ing. V. Kellner
starosta obce Kolová 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOLOVÁ č. 14
ZE DNE 3.6.2008
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1. OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 454/18 v k.ú. Kolová za kupní cenu podle
znaleckého posudku.

2. OZ schvaluje nákup části p.p.č. 347 v k.ú. Kolová za cenu dle vyhlášky o
oceňování nemovitostí.

3. OZ schvaluje uzavření smlouvy s ČEZ o věcném břemenu na kabely NN
v lokalitách uvedených v zápisu za cenu dle platné vyhlášky o oceňování
nemovitostí.

4. OZ schvaluje text vyjádření obce k závěrům přezkumu hospodaření  za rok
2007 dle přílohy.

5. OZ schvaluje vystavení objednávky na inženýrské činností pro potřeby obce
na rok 2007 pro fy ZPIK Kellner a pověřuje místostarostku kontrolou
fakturace.

6. OZ souhlasí s tím, že starosta obce je oprávněn podepsat zástavní smlouvu
na pozemek p.č. 135/10 v k.ú. Háje ve prospěch úvěrující Banky za účelem
prodeje pozemku panu Gaškovi.

7. OZ schvaluje, že k  dopisu MV ČR ve věci připomínkovaných obecně
závazných vyhlášek bude zasláno oznámení, že vyjádření obce bude
zpracováno do 30.11.2008 a pověřuje pí. Petrželkovou a pí. Braunovou
přípravou podkladů do 30.9.2008.

8. OZ schvaluje nákup nového křovinořezu pro potřeby ZŠ Kolová v ceně max.
15 tis. Kč vč. DPH.

   Zapsala: Ing.D.Braunová Ověřili: Ing. F.Vilím

Petr Steidl

Ing. V. Kellner
starosta obce Kolová 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOLOVÁ č. 13
ZE DNE 13.5.2008
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1. OZ schvaluje rozpočet obce Kolová na rok 2008 dle přílohy.

2. OZ schvaluje výjimku z počtu žáků včetně financování pro ZŠ Kolová na školní rok
2008/2009 .

3. OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 242 v k.ú. Kolová za ceny podle platné vyhl. o
oceňování nemovitostí.

4. OZ schvaluje prodej pozemku p.č.  22/11 v k.ú. Háje včetně ceny podle znaleckého
posudku.

5. OZ schvaluje uzavření smluv o věcných břemenech pro ČEZ, a.s. – kabely elektro -
nn v lokalitách „Pod OÚ“, „U sklárny“ , Maďarská ul.“ a „K vodojemu“, všechny
v Kolové včetně platných cen podle vyhl. o oceňování nemovitostí.

6. OZ schvaluje záměr výstavby památníku  v parku u ZŠ.

7. OZ schvaluje zaslaní dopisu k výstavbě inženýrských sítí majitelům stavebních
pozemků v lokalitě „U kapličky” dle přílohy.

8. OZ schvaluje  prodej pozemku p.č. 54/4 v k.ú. Kolová za symbolickou cenu 1,- Kč.

   Zapsala: Ing.D.Braunová Ověřili: Ing. F.Vilím

Petr Steidl

Ing. V. Kellner
starosta obce Kolová 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOLOVÁ č. 12
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1. OZ schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí smlouvy darovací na inženýrské
sítě v lokalitě „Za humny“ Kolová – manželé Stankovi. Jedná se o vodovod,
kanalizaci splaškovou a dešťovou, komunikaci.

2. OZ schvaluje plán investičních akcí vč. projektů a studií na rok 2008, které budou
realizovány přednostně dle finančních možností obce.

3. OZ zamítá žádost o prominutí nájmů v bytech čp. 101.

4. OZ schvaluje OZV č. 29/2008 o poplatku za komunální odpad v územním obvodu
obce Kolová.

5. OZ schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí smlouvy darovací na inženýrské
sítě v lokalitě „Za humny“ Kolová – fa KazNarDžak company, s.r.o. Jedná se o
vodovod, kanalizaci splaškovou a dešťovou, komunikaci, chodník, veřejné osvětlení.

6. OZ zamítá prodej pozemků pod trafostanicemi ČEZu za navrhovanou cenu.

7. OZ bere na vědomí zprávu o provedených inventurách obecního majetku.

   Zapsala: Ing.D.Braunová Ověřili: A.Petrželková

 P.Maxim

Ing. V. Kellner
starosta obce Kolová 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOLOVÁ č. 11
ZE DNE 22.1.2008


