
Zpráva kontrolního výboru : 

Kontrole usnesení ze schůze zastupitelstva č.22 obce Kolová ze dne 21.6. 2021: 

 

Návrh usnesení č. 124: 

1, Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje Závěrečný účet obce Kolová za rok 2020 včetně Zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kolová za rok 2020 s výhradou, na jejímž základě 

obec přijala k nápravě zjištěných chyb a nedostatků níže uvedená nápravná opatření:  

 - Územní celek neoznačoval skutečné příjmy a výdaje do jednotek třídění dle rozpočtové 

skladby 

- Účetní jednotka neověřila u inventarizovaného rozvahového účtu 321 - Dodavatelé 

skutečný stav podle inventarizační evidence. 

Nápravné opatření: Obec se do budoucna vyvaruje těchto chyb a bude napříště označovat 

skutečné příjmy a výdaje do jednotek třídění dle rozpočtové skladby a bude ověřovat 

inventarizace všech rozvahových účtů. 

 

2, Zastupitelstvo schvaluje hospodaření své příspěvkové organizace ZŠ Kolová za rok 2020 a 

současně schvaluje přerozdělení kladnému výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši 

137.869,86 Kč do fondu rezerv. 

3, Zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku obce Kolová včetně výsledku hospodaření za rok 

2020 sestavenou ke dni 31. 12. 2020. 

4, Zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace ZŠ Kolová včetně výsledku 

hospodaření za rok 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020. 

Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána Krajskému úřadu Karlovarského 

kraje ve lhůtě do 15 dnů od přijetí tohoto usnesení. 

 

KV: Výsledky hospodaření byly řádně zaúčtovány, písemná zpráva byla krajskému úřadu 

doručena osobně panem starostou. 

 

Návrh usnesení č. 125: 

Zastupitelstvo obce Kolová schválilo záměr prodeje části pozemku p. č.  397/1 v k. ú. Kolová 

o rozloze cca 70 m2. 

 

KV: Záměr byl schválen a řádně vyvěšen. Jednání se zájemcem o pozemek dosud neproběhlo. 

 

Návrh usnesení č. 126: 

Zastupitelstvo obce Kolová souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 20 000,-Kč za účelem 

péče o toulavá zvířata. 

 

KV: Darovácí smlouvy byla uzavřena na částku 10 000Kč, částka byla změněna na žádost 

dárkyně. Dar byl v hotovosti uhrazen a řádně zaúčtován. 

 

Návrh usnesení č. 127: 

Zastupitelstvo obce Kolová souhlas s realizací projektu v rámci výzvy č.02_20_080  Šablony III 

Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). 

 

KV: ZŠ Kolová je přihlášena do programu, částka dotace ( cca 300 ti Kč.) byla uhrazena na 

účet obce a převedena z účtu obce na účet ZŠ. 

 
Návrh usnesení č. 128: 



Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021. 

KV: RO bylo zaúčtováno. 
Zpráva kontrolního výboru : 

Kontrola usnesení ze schůze zastupitelstva č.23 obce Kolová ze dne 9.8. 2021 

 

Návrh usnesení č.131: 

Zastupitelstvo obce Kolová schválilo koupi pozemku p. č. 681 k. ú. Kolová o rozloze 3568 

m2 za cenu  1200 Kč /m2 a povařuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

KV: kupní smlouvy byla podepsána, změna je již zapsána v katastru, kupní cena byla 

uhrazena. 

 
Návrh usnesení č. 132: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021. 

 

KV: RO bylo zaúčtováno. 

 
Návrh usnesení č. 133: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje výpůjčku části pozemku  p. č.744 v k. ú. Kolová o rozloze 

cca 1000 m2. 

 

KV: Smlouva o výpujčce dosud nebyla uzavřena. 

 

 


