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Zápis 

ze schůze zastupitelstva č. 27 obce Kolová, 

konaného dne 20. 12. 2021, od 19:00 hodin v obecním sále v Kolové 

Zahájení schůze zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Kolová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:05 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 usnáše-

níschopné (§ 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.157: 

Zastupitelstvo obce Kolová určuje ověřovateli paní Moniku Sommerovou a pana Josefa 

Dlohoše a zapisovatelkou paní Kateřinu Paškovou. 

Výsledek hlasování: Pro   Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 157 bylo schváleno.  

 

Schválení programu 

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

zastupitelstva a navrhl doplnit 2 body: 

- Schválení přijetí darů – obec Kolová a ZŠ Kolová 
 

Program zasedání: 
 

1. Kontrola minulých usnesení 
2. Schválení rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu 2022 - 2024 
3. Schválení přijetí darů-obec Kolová a ZŠ Kolová 
4. Schválení smlouvy Res Vitae 
5. Diskuze 

         
Před hlasováním přišel pan Paule, počet přítomných zastupitelů se tedy změnil na 8.  
                                                                                        

Návrh usnesení č.158: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje program schůze zastupitelstva. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 158 bylo schváleno. 

 

Bod I  - Kontrola minulých usnesení 

Místostarostka informovala, že z bodů minulé schůze bylo kontrolováno řádné vyvěšení OZV č.1/2021 

a podání žádosti o dotaci KK  - turistická infrastruktura. Vše bylo v pořádku.  



2 

 

Bod II – Schválení rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu 2022-2024 
 

Místostarostka představila návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu. Uvedla, že s detaily rozpočtu 

byli zastupitelé seznámeni na pracovní poradě. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný s celkovou výší příjmu a 

výdajů 12 436 tis. Kč a částka 828 tis kč bude uhrazena ze zůstatku peněžních prostředků.  

Oproti vyvěšenému návrhu rozpočtu byly upraveny tyto položky“ 

- 5512 požární ochrana (nárůst výdajů ze 40 tis. Kč na 75 tis. Kč – dle Dohody s obcí Pila)  

- 3113 základní školy-příspěvek zřizovatele (nárůst z 1 218 tis. Kč na 1 360 tis. Kč – očekávaný nárůst cen 

energie a dopad párové výuky) 

- 3639 komunální služby a územní rozvoj (ponížení z 3 500 tis kč. na 3 233 tis. Kč) 
Starosta dále uvedl, že zastupitelstvo zpracovává „zásobník investičních projektů“ na rok 2022 s prioritami, 

který bude zveřejněn a prezentován na nejbližší schůzi zastupitelstva.  

Jiný návrh na rozpočet nebyl navržen, starosta dal hlasovat. 

 

Návrh usnesení č. 159: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje rozpočet obce na rok 2021 v podobě, v jaké byl vyvěšen na 

úřední desce. Příjmy v celkové výši 12 436 tis. Kč a výdaje v celkové 12 436 tis. Kč, částka 828 tis. 

Kč (splátky dlouhodobých půjček-úvěrů) bude hrazena ze zůstatku peněžních prostředku 

minulých let (položka 8115). 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 (MSCH) Zdrželi se 0 

Usnesení č. 159 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 160: 

 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022-2024. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 160 bylo schváleno. 

 

Bod III – Schválení přijetí darů 

 
 Starosta informoval, že pan Bartoš z Hájů se vzdal své odměny místopředsedy volební komise a tuto částku 

daruje obci jako příspěvek na nákup skluzavky na dětské hřiště v Hájích. Navrhl přijetí daru. 

 

Návrh usnesení č. 161: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje přijetí finančního darů ve výši 2210,- kč od pana Jiřího 

Bartoše. 

 
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 161 bylo schváleno. 

 
Paní Sommerová uvedla, že s ohledem na očekávaná vývoj bude ZŠ Kolová i v roce 2022 dostávat nepeněžité 

materiální dary (antigenní testy, respirátory, desinfekční prostředky) a tyto dary podle zřizovací listiny podléhají 

schválení zřizovatele. Požádala, aby zastupitelé schválili přijímání těchto darů pro celý rok 2022. 

 

Návrh usnesení č. 162: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje přijetí nepeněžitých darů pro Základní školu Kolová, 

příspěvková organizace na rok 2022. 

 
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 162 bylo schváleno. 
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Bod IV – Schválení smlouvy Res vitae 
 

Starosta uvedl, že obdržel návrh smlouvy se společností Res Vitae na poskytování pečovatelské služby 

pro občany obce. Příspěvek činí opět 80 000 Kč za rok 2022. Navrhl smlouvu uzavřít. 

 
Návrh usnesení č. 163: 

Zastupitelstvo obce Kolová souhlasí s uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytování 

pečovatelské služby s příspěvkem obce 80 000 Kč/kalendářní rok se společností Res Vitae na rok 

2022 a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 163 bylo schváleno. 

 

 

Bod V – Diskuze 

 

   

* * 

     Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:55. 

Přílohy zápisu: 

1, Prezenční listina 

2, Rozpočet obce Kolová na rok 2022 

3, Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 – 2024 

4, Smlouva Res Vitae  

 

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

Ověřovatelé:  

Mgr. Monika Sommerová    Josef Dlohoš 

 

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

 

Starosta: Mgr. Jakub Jiskra 

 

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


