Zápis
ze schůze zastupitelstva č. 24 obce Kolová,
konaného dne 18. 10. 2021, od 19:00 hodin v Hájích

Zahájení schůze zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kolová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:04 hodin
starostou obce Mgr. Jakubem Jiskrou.
Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 7 členů
zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
***

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu paní Moniku Sommerovou a pana Josefa Dlohoše a
zapisovatelkou paní Kateřinu Paškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení č.134:
Zastupitelstvo obce Kolová určuje ověřovateli zápisu paní Moniku Sommerovou a pana Josefa
Dlohoše a zapisovatelkou paní Kateřinu Paškovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 134 bylo schváleno.

Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce:

Program zasedání:
1. Kontrola minulých usnesení
2. Schválení investičního záměru – Vestavba ZŠ Kolová
3. Výběr montážní firmy – výměny svítidel veřejného osvětlení
4. Výběr zhotovitele – dřevěné prvky – dotace Karlovarského kraje
5. Schválení dodatku č. 1/21 ke smlouvě s DPKV – linka 8
6. Schválení příspěvku na obnovu knižního fondu obecní knihovny
7. Schválení smlouvy VB
8. Rozpočtové opatření č. 5/21
9. Diskuze
Návrh usnesení č.135:
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje program schůze zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 135 bylo schváleno.

Bod I

Předseda kontrolního výboru pan Josef Dlohoš přečetl zprávu Kontrolního výboru. Nebyly
vzneseny žádné otázky.
Bod II – Schválení investičního záměru – Vestavba ZŠ Kolová
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Místostarostka představila investiční záměr Vestavba ZŠ – popis záměru v příloze. Jedná se o
dílčí záměr z projektu Komunitní škola Kolová. Uvedla, že obec zamýšlí se s tímto záměrem
přihlásit do 57. výzvy IPRU Karlovy Vary. Dále uvedla, že obec oslovila projektanta Ing.
Duška, který v minulosti zpracovával projekty pro budovu ZŠ, z nichž se realizovala oprava
přízemí a prvního patra. Ing. Dušek aktuálně pracuje ve firmě DPT Projekty Ostrov s.r.o, což
je nástupce firmy BPO, která výše zmíněný projekt zpracovala. Termín podání záměru do
výzvy IPRU je 29.10. 2021, termín podání projektu je 31.12. 2021.
Návrh usnesení č. 136:
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje dílčí investiční záměr projektu Komunitní škola Kolová,
projekt „Vestavba ZŠ Kolová“ a podání žádosti o jeho zařazení do 57. výzvy IPRÚ KV a
zařazení do Strategického rámce MAP pro období 2014 – 2020.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 ( JDl)
Usnesení č. 136 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 137:
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje výjimku podle bodu 3 odst. iii) a iv) Vnitřní směrnice pro
zadávání VZ 6/2020 pro výběr zhotovitele projektové dokumentace investičního záměru
„Vestavba ZŠ Kolová“ z časových důvodů.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 137 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 138:
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje výběr zhotovitele projektové dokumentace investiční
záměr „Vestavba ZŠ Kolová“ – firmu DPT Projekty Ostrov s.r.o. a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo. Celková částka nákladů projektové dokumentace do 400000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 138 bylo schváleno.

Bod III – Výběr montážní firmy – výměny svítidel veřejného osvětlení

Starosta uvedl, že obec bude v letošním roce realizovat druhou fázi výměny svítidel VO
v obci. Částečně na tuto akci získala dotaci od KK, zbytek bude hradit z vlastních zdrojů.
Staorsta poptal 3 montážní firmy a navrhl uzavřít smlouvu o dílo s firmou Hüttner.
Návrh usnesení č. 139:
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje výběr montážní firmy Werner Hüttner, Limnická 1235,
Nejdek, pro výměnu svítidel VO a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 139 bylo schváleno.

Bod IV – Výběr zhotovitele – dřevěné prvky – dotace Karlovarského kraje

Starosta uvedl, že obec získala dotaci KK na realizaci turistického posezení s rozhlednou na
obecním pozemku směrem ke Kolováku. Starosta poptal výrobní firmy a navrhl uzavřít
smlouvu o dílo s firmou JIVES. Nabídková cena je 120 347,50 Kč vč. DPH.
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Návrh usnesení č. 140:
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje výběr dodavatele dřevěných prvků a jejich instalace
firmu Jives, Jiří Veselý, 35601, Královské Poříčí a pověřuje starostu podpisem objednávky.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 140 bylo schváleno.

Bod V – Schválení dodatku č. 1/21 ke smlouvě s DPKV – linka 8

Obec obdržela od DPKV návrh dodatku k již uzavřené smlouvě o závazku veřejné
dopravy na provoz vybraných spojů linky č. 8 do Kolové. Starosta navrhl uzavření
dodatku na rok 2021.
Návrh usnesení č. 141:
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné
služby v přepravě cestujících s DPKV a.s. a pověřuje starostu jeho podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 141 bylo schváleno.

Bod IV – Smlouva o VB

Starosta navrhl schválit smlouvu o Smlouvě budoucí VB na vybudování trafostanice na
pozemku p. č. 465/5 v Kolové.
Návrh usnesení č. 142:
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje smlouvu o SB o zřízení VB na pozemku p.č. 465/5 v k. ú.
Kolová s firmou ČEZ Distribuce a.s.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 142 bylo schváleno

Bod V - Rozpočtové opatření č. 5/2021
Kateřina Pašková přečetla návrh rozpočtového opatření č. 5/2021. Žádné dotazy nebyly, starosta dal
hlasovat.
Návrh usnesení č. 143:
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021.
Výsledek hlasování: Pro .. Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 143 bylo schváleno.
**
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20:20.

Přílohy zápisu:
1, Prezenční listina
2, Zpráva KV
3, Rozpočtové opatření č. 5/21
4, Investiční záměr - Vestavba ZŠ Kolová
5, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné přepravy
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Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:

Ing. Kateřina Pašková

………………………

Ověřovatelé:
Josef Dlohoš

Monika Sommerová

.............................................. dne ...........................................

..............................................dne........................................

Starosta: Mgr. Jakub Jiskra
............................................. dne ...........................................

Razítko obce:
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