
Zápis 
ze zasedání zastupitelstva obce Kolová, 

konaného dne 1.11. 2022, od 18:00 hodin. 
 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Kolová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 18:00 hodin starostou Jakubem Jiskrou (dále jako „předsedající“).  
 
Předsedající konstatoval, že dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
(příloha 1) je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o 
obcích). 

 
* * * 

 
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Václava Johanovského a Miroslava 
Koláře a zapisovatelkou Kateřinu Paškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným 
občanům. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kolová určuje ověřovateli zápisu Václava Johanovského a 
Miroslava Koláře a zapisovatelkou Kateřinu Paškovou. 
Výsledek hlasování:  Pro  6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Schválení programu 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou 
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední 
desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje následující program ustavujícího 

zasedání: 
 

Navržený program: 
1) Schválení dodatku ke smlouvě s DPKV 
2) Výběr dodavatele „Komunitní ovocný sad“ 
3) Schválení smlouvy o spolupráci – digitální technická mapa Karlovarského 
kraje 



4) Schválení zařazení do Strategického rámce MAP Karlovarsko 
5) Diskuse 
 

Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 19 bylo schváleno. 

 
* * * 

Bod I – Schválení dodatku ke smlouvě s DPKV 
 

 
Starosta představil návrh dodatku ke Smlouvě o závazku veřejné služby 

v přepravě cestujících, kterou obec Kolová uzavřela s DPKV, a.s.. Jedná se o nový ceník 
na rok 2022. K tomuto dodatku neměl nikdo dotazy či protinávrhy, starosta dal tedy 
hlasovat.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné 

služby v přepravě cestujících s Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s. 
 
Výsledek hlasování:  Pro  6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 20 bylo schváleno. 
 
 

 
Bod II – Výběr dodavatele „Komunitní sad Kolová“ a schválení smlouvy o dílo 
 

Místostarosta uvedla, že obec získala dotaci SFŽP na výsadbu komunitního 
ovocného sadu a tato výsadba se bude v nejbližším termínu realizovat. V souvislosti 
s tím  oslovila 4 firmy s nabídkami na realizaci tohoto projektu.  Obdržela 2 nabídky, 2 
firmy nabídku nedodali s odůvodněním, že nemohou projekt v daném termínu 
realizovat s ohledem na nedostupnost požadovaných odrůd a typů ovocných stromů. 

Místostarostka tedy navrhla, vybrat firmu Šíp – zahradní architektura a služby, 
s.r.o. Proti tomuto návrhu nebyl vznesen žádný protinávrh. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje pro výběr dodavatele pro akci 

„Komunitní sad Kolová“ dodavatele Šíp – zahradní architektura a služby, s.r.o. a 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo.  

 
Výsledek hlasování:  Pro  6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 21 bylo schváleno. 

 
Bod III – Schválení smlouvy o spolupráci – digitální technická mapa Karlovarského 
kraje 
 
Starosta uvedl, že obdržel návrh Karlovarského kraje na uzavření smlouvy  o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Karlovarského kraje, kterou kraj 
uzavírá se všemi obcemi a navrhl, aby zastupitelé tuto smlouvu schválili. Nikdo neměl 
připomínky, starosta dal tedy hlasovat. 



Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při 

tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Karlovarského kraje. 

Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 22 bylo schváleno. 

 
Bod IV – Schválení zařazení do Strategického rámce MAP Karlovarsko 
 

Místostarostka uvedla, že navrhuje aktualizovat projekty obce Kolová ve 
Strategickém rámci MAP Karlovarsko III. Přečetla návrh zápisů. Nikdo neměl žádné 
připomínky, starosta dal tedy hlasovat. 

 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje zařazení projektů obce Kolová - 

Komunitní škola Kolová do Strategického rámce MAP Karlovarsko III. 
 
Výsledek hlasování:  Pro  6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 23 bylo schváleno. 

 
 
 
Bod V – Diskuse 

 
 

* * * 
 

* * * 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:25 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona 

o obcích 
3) Dodatek ke smlouvě DPKV 
4) Smlouva o dílo – Komunitní sad Kolová 
5) Smlouva o spolupráci  - digitální mapa KK 
6) Strategický rámec MAP Karlovarsko III – obec Kolová 

 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 7.11.2022 
 
 
Zapisovatel: Ing. Kateřina Pašková 
 



 
Ověřovatelé:           Václav Johanovský  dne ........................................... 
 

         Miroslav Kolář  dne ........................................... 
 
Starosta:                   Mgr. Jakub Jiskra dne ........................................... 
 

 
Razítko obce: 

  



 


