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Zápis 

ze schůze zastupitelstva č. 31 obce Kolová, 

konaného dne 28. 7. 2022, od 19 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, omluvil se pan Bohuslav Paule a paní 

Marcela Šulcová), 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.209: 

Zastupitelstvo obce Kolová určuje ověřovateli paní Moniku Sommerovou a pana Josefa 

Dlohoše a zapisovatelkou paní Kateřinu Paškovou. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 209 bylo schváleno.  

 

Schválení programu  

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

zastupitelstva a navrhl na doporučení výběrové komise doplnit program o následující bod: 

- vyloučení účastníka výběrového řízení  

 
Program zasedání:  

1. Rozšíření Z-boxu 

2. Vyloučení účastníka výběrového řízení  

  
Žádný protinávrh nebyl vznesen a starosta dal tedy hlasovat.    
                                                                                     

Návrh usnesení č.210: 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje program schůze zastupitelstva. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 210 bylo schváleno. 

 

Bod I  - Rozšíření Z-boxu 

Starosta uvedl, že vstoupil do jednání s poskytovatelem služby Z-box o rozšíření této služby. Firma má 

již pronajatou část pozemku před budovou obecního úřadu( p.č. 465/5 k. ú. Kolová) a provozuje zde Z-

box. Služba je mezi občany oblíbená a hojně využívaná. Často je Z-box přetížen a občané oslovili 

starostu s prosbou a rozšíření této služby. Poskytovatel služby s tímto rozšířením souhlasí. Záměr 
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pronájmu další části pozemku byl schválen na zastupitelstvu č. 30 28.6.2022 a byl řádně vyvěšen na 

úřední desce obce. Navrhl tedy, aby zastupitelstvo tento pronájem schválilo. 

Návrh usnesení č. 211 

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje pronájem části pozemku p.č. 465/5 k. ú. Kolová firmě 

Zásilkovna za účelem rozšíření Z-boxu. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se  

Usnesení č. 211 bylo schváleno. 

 Bod II – Vyloučení účastníka výběrového řízení 

 

Starosta uvedl, že obdržel zprávu hodnotící komise pro probíhající výběrové řízení na veřejnou 

zakázku „Komunitní škola Kolová – stavební úpravy“. Uvedl, že komise provedla hodnocení nabídek 

a účastníka s nejnižší nabídkou opakovaně vyzvala k doplnění jeho nabídky. V opakované žádosti ze 

dne 12.7. 2022 byla účastníkovi stanovena lhůta 5 pracovních dnů, účastník zaslal svoji odpověď 

zadavateli až dne 25.7.2022, tedy po stanovené lhůtě.  

Starosta uvedl, že obec kolová jako zadavatel veřejné zakázky tedy nemá najisto postaveno, zda 

účastník splnil podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Navrhl přijmout toto usnesení a dal 

hlasovat. 

 Návrh usnesení č. 212: 

Zastupitelstvo obce Kolová, na základě doporučení hodnotící komise a po konzultaci s 

právníky, souhlasí, aby obec Kolová jako zadavatel veřejné zakázky "Komunitní škola Kolová 

– stavební úpravy" vyloučil účastníka firmu s nabídkou č. 1 pro nedodržení formálního 

postupu. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (MSCH) 

Usnesení č. 212 bylo schváleno. 

 

Diskuze: 

- vznesen dotaz ohledně parkování v lokalitě Maďarská 

 
* * 

     Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:44. 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 1.8.2022  Zapisovatel: Ing. Kateřina Pašková ……………………… 

 

Ověřovatelé:  

Monika Sommerová     Josef Dlohoš 

 

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

 

 

Starosta: Mgr. Jakub Jiskra 

 

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


