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Zápis 

Kontrola předešlých usnesení zastupitelstva obce Kolová, 

Ke dni 6. 12. 2021 

 
Kontrola 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 kontroly: žádost je podaná 

 

Kontrola 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 kontroly: smlouva na pořízení projektové dokumentace je podepsaná, na projektu se 

pracuje 

 

Kontrola 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 kontroly: smlouva na pořízení projektové dokumentace je podepsaná, na projektu se 

pracuje 

 

Kontrola 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 kontroly: smlouva je podepsaná a na výměně se průběžně pracuje především dle 

povětrnostních podmínek. 

 

Kontrola 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 kontroly: dřevěné prvky jsou umístěny 

 

Kontrola 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 kontroly: smlouva s DPKV je za obec Kolovou starostou podepsána, čeká se na DPKV 

 

Kontrola 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 kontroly: smlouva je za obec Kolová potvrzena, je na straně ČEZ as a čeká na zápis do 

katastru 

 

Kontrola usnesení č. 143: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021. 

Výsledek kontroly: rozpočtové opatření č 5/2021 je zaúčtováno 
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Kontrola usnesení č. 146: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje zařazení projektu Komunitní škola Kolová do Strategického 

rámce MAP II na období 2021 – 2027. 

Výsledek kontroly:  kontrolní výbor bere na vědomí – není formálně co kontrolovat 

 

 

Kontrola usnesení č. 147: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby č. IV – 12 – 0018751 , Kolová, parc. č. 379/1, k. ú. Kolová. 

Výsledek kontroly: smlouva je za obec Kolová potvrzena, je na straně ČEZ as a čeká na zápis do 

katastru 

 

 

Kontrola usnesení č. 148: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021. 

Výsledek kontroly: rozpočtové opatření č 6/2021 je zaúčtováno 

 

 
Kontrola usnesení č. 148: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021. 

Výsledek kontroly: Kontrolní výbor konstatuje, že tento bod je chybou v zápisu ze dne 8.11. 

Usnesení bude opraveno na č. 149 a zní takto:  

„Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje použití názvů: stezky mezi Kolovou a Háji a u ní zasazené 

aleje. Pro stezku zvolili občané název „Polnička“ a pro alej „Javorová“ 

Po opravě zápisu bere Kontrolní výbor na vědomí. 

     

 

V Karlových Varech, dne 6.12.2021 

Zapsal Josef Dlohoš, předseda kontrolního výboru  

Schválil per rollam kontrolní výbor dne 6.12.2021 

 

 


