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Zápis 

ze schůze zastupitelstva č. 26 obce Kolová, 

konaného dne 6. 12. 2021, od 19:00 hodin v Hájích 

Zahájení schůze zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Kolová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin 

starostou obce Mgr.  Jakubem Jiskrou.  

Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 6 členů 

zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnáše-

níschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

* * * 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Bohuslava Paule a pana Michala Schafera a 

zapisovatelkou paní Kateřinu Paškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před 

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení č.150: 

Zastupitelstvo obce Kolová určuje ověřovateli pana pana Bohuslava Paule a pana Michala 

Schafera a zapisovatelkou paní Kateřinu Paškovou. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 150 bylo schváleno.  

 

Schválení programu 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a navrhl doplnit jeden bod: 

- Schválení podání žádosti do dotačního programu KK – podpora turistické 
infrastruktury 
 

Program zasedání: 
 

1. Kontrola minulých usnesení 
2. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci 
3. Schválení věcných břemen 
4. Rozpočtové opatření 
5. Schválení podání žádosti do dotačního programu KK – podpora turistické 

infrastruktury 
6. Diskuze 

                                                                                                

Návrh usnesení č.151: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje program schůze zastupitelstva. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 151 bylo schváleno. 

 

Bod I  - Kontrola minulých usnesení 
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Místostarostka přečetla zprávu kontrolního výboru, kterou připravil jeho předseda Josef 

Dlohoš. Ke zprávě nebyly žádné připomínky. 

 

Bod II – Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku za 

odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

Starosta představil návrh OZV. Uvedl, že nová OZV bude řádně vyvěšena na úřední desce 

a o její platnosti budou občany vyrozuměni také na webových stránkách obce a 

v prosincovém čísle Koloháje, kde budou občané vyzváni, aby splnili svoji oznamovací 

povinnost. Obec bude nadále uzavírat smlouvy na svoz KO i s místními podnikateli a 

firmami. Návrh OZV je uveden v příloze tohoto zápisu. 

Starosta dal hlasovat.  

 

 

Návrh usnesení č. 152: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním 

poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností od 1.1.2022. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 152 bylo schváleno. 

 

 

Bod III – Schválení věcných břemen 

  

Starosta uvedl, že obdržel návrh na uzavření dvou smluv o zřízení věcného břemene. O jejich 

schválení dal hlasovat. 

 

Návrh usnesení č. 153: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby IV – 12 – 0019197/VB002/ Kolová na par. č. 123. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 153 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 154: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o místění stavby č. IV – 12-0018148/VB001/Kolová na par.č. 404/83-85 

 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 154 bylo schváleno. 

  

Bod IV – Rozpočtové opatření – pověření starosty 
 

Místostarostka požádala přítomné zastupitele, aby s ohledem na konec roku schválily 

pověření starosty k provádění rozpočtových opatřeno do konce kalendářního roku. 

Všechna takto uskutečněná rozpočtová opatření budou zastupitelstvu předložena na 

nejbližším možném jednání. 
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Návrh usnesení č. 155: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje pověření starosty k provádění rozpočtových opatření 

do konce roku 2021. 

 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1 (JJ) 

Usnesení č. 155 bylo schváleno. 

 

 

Bod V – Schválení podání žádosti do dotačního programu KK – podpora turistické 
infrastruktury 
 
Starosta navrhl, aby obec podala žádost o dotaci v programu KK na vybudování rozcestníků 

v obci. Dal hlasovat: 
 

Návrh usnesení č. 156: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje podání žádosti v dotačním programu Podpora aktivit 

v cestovním ruchu – podprogram Podpora turistické infrastruktury KK s 75% dotační 

podporou na akci „Rozcestníky“. Celkové investiční náklady budou maximálně 100 000 Kč. 

 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1 ( MSch) 

Usnesení č. 155 bylo schváleno. 

 

Bod VI – Diskuze 

Pan Marek Pahr, zástupce petičního výboru, předal starostovi Petici občanů za zřízení 

úsekového měření rychlosti vozidel v obci Kolová. Petice osahovala 7 petičních archů 

s celkem 111 podpisy. Starosta uvedl, že při vyřízení petice bude postupovat 

v souladu se zákonem a do 30 dní petičnímu výboru podá písemné vyjádření. 

 

   

* * 

     Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:55. 

Přílohy zápisu: 

1, Prezenční listina 

2, OZV č.1/2021 

3, 2* Smlouva o zřízení VB 

 

Zápis byl vyhotoven dne:   Zapisovatel: Ing. Kateřina Pašková ……………………… 

Ověřovatelé:  

Ing. Bohuslav Paule      Ing. Michal Schafer 

 

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

 

Starosta: Mgr. Jakub Jiskra 

 

............................................. dne ...........................................           Razítko obce: 


