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Zápis 

ze zasedání zastupitelstva obce Kolová, 

konaného dne 13.12. 2022, od 19:00 hodin. 
 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Kolová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 19:05 hodin starostou Jakubem Jiskrou (dále jako „předsedající“).  

Předsedající konstatoval, že dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
(příloha 1) je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

* * * 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Andreu Hofírkovou a Michala Schafera 
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 Andreu Hofírkovou a Michala 
Schafera a zapisovatelkou Kateřinu Paškovou. 

Výsledek hlasování:  Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 24 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 byly vzneseny návrhy na doplnění – přijetí daru pro i obec bodu č. 7 a změna 
názvu bodu č. 5. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje následující program zasedání: 

Navržený program: 
1) Zpráva kontrolního výboru 
2) Schválení rozpočtu 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu 2023 – 2025 
3) ZŠ Kolová – projekt vestavby special. učeben – vícepráce  
4) Investiční akce obce na rok 2023 – schválení žádostí o dotace 
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5) Vyhlášení pravidel pro žadatele o dotaci z rozpočtu obce Kolová na rok 2023 
6) Věcná břemena 
7) Schválení přijetí daru pro ZŠ Kolová a pro obec Kolová 
8) Schválení veřejnoprávní smlouvy – Res Vitae 
9) Rozpočtové opatření + pověření starosty k provádění  
rozpočtových opatření do konce roku 2023 
10)Pověření starosty k zastupování obce při aktualizaci územního  
plánu obce Kolová 
11)Diskuse 
 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 25 bylo schváleno. 
 

* * * 

Bod I – Zpráva kontrolního výboru 

Místostarostka přečetla zprávu kontrolního výboru o plnění minulých usnesení. Žádný 
dotaz nebyl vznesen, zpráva je přílohou zápisu. 

 

Bod II – Schválení rozpočtu 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu 2023 – 2025 

Místostarostka představila návrh rozpočtu obce Kolová na rok 2023 a návrh 
střednědobého výhledu obce na roky 2023 až 2025. Uvedla, že oproti návrhu rozpočtu, 
který byl zveřejněn na úřední desce, navrhuje snížit výdajový paragraf 3113 Základní 
školy položka 6121 Stavby-Přístavba ZŠ o 2 000 000 Kč a tuto částku převést na paragraf 
3639 Komunální služby a územní rozvoj. Celková výše příjmů a výdajů zůstává 
nezměněna – tedy 28 920 tis. Kč. Zároveň pan Paule prezentoval základní informace a 
analýzy související s aktuálním hospodařením obce a plánem rozpočtu na příští rok. 

Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny, starosta dal tedy hlasovat. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje rozpočet obce na rok 2023 jako vyrovnaný, 
příjmy v celkové výši 28 920 tis. Kč a výdaje v celkové 28 920 tis. Kč 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 26 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 
2023 až 2025. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 27 bylo schváleno. 
 
Bod III – ZŠ Kolová – projekt vestavby special. učeben – vícepráce 

Starosta představil souhrn nutných víceprací na projektu ZŠ Kolová – vestavba 
odborných učeben. Uvedl, že aktuální výše víceprací je k datu schůze 506 383, 51 Kč bez 
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DPH. Všechny vícepráce byly odsouhlaseny stavebním dozorem a jejich přehled je 
přílohou zápisu.  
Další dotazy nebyly vzneseny, starosta dal hlasovat. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Kolová souhlasí s navýšením ceny díla „Vestavba ZŠ – odborné 
učebny“ o vícepráce, odsouhlasené k datu 13.12.2022 ve výši 506 383,51 Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1 (MSCH) 
Usnesení č. 28 bylo schváleno. 
 

Bod IV – Investiční akce obce na rok 2023 – schválení žádostí o dotace 

Starosta navrhl, aby zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o dotaci ve výzvě OPŽP 
na pořízení kompostérů a štěpkovače. V případě úspěšné žádosti by tak obec mohla 
pořídit cca 140 kompostérů (objem cca 920 – 1100 l), které by byly k dispozici občanům 
a štěpkovač pro obecní účely. Kompostéry i štěpkovač bude vedení obce vybírat formou 
výběrového řízení. V aktuálním čísle Koloháje bude zveřejněna výzva pro občany.  

Starosta dal hlasovat. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje podání žádosti ve výzvě č. 24 (OPŽP 2021-
2027) Opatření 1.5.1 Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů 

v celkové hodnotě projektu 1 450 064 Kč vč. DPH (výše dotace 1 116 549,28 Kč, 
77%). 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 (MSCH) Zdrželi se 0 
Usnesení č. 29 bylo schváleno. 
 

Bod V – Vyhlášení pravidel pro žadatele o dotaci z rozpočtu obce Kolová na rok 
2023 

Místostarostka představila návrh pravidel pro žadatele o dotaci z rozpočtu obce Kolová 
na rok 2023. Uvedla, že ve schváleném rozpočtu obce byly již alokovány konkrétní 
celkové částky pro dotační řízení. Navrhla, aby zastupitelstvo tato pravidla schválilo. 

Pravidla, formulář žádosti i vzor veřejnoprávní smlouvy jsou přílohami zápisu. 

Žádné další dotazy nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje vyhlášení pravidel pro žadatele o dotaci 
z rozpočtu obce Kolová na rok 2023. 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 30 bylo schváleno. 
 

Bod VI -  Věcná břemena 



Veřejná schůze zastupitelstva obce Kolová konaná dne13.12.2022 
 

Starosta uvedl, že obdržel návrh společnosti ČEZ na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. VB 53389/IZ–12–
001387 na pozemku p. č. 397/1 k. ú. Kolová. Navrhl, aby zastupitelstvo tuto smlouvu 
schválilo.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby VB 53389/IZ–12–0001387. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 31 bylo schváleno. 
 

Bod VII -  Schválení přijetí daru pro ZŠ Kolová a pro obec Kolová 

Starosta uvedl, že obdržel nabídku účelového daru pro ZŠ Kolová ve výši 30 000 Kč a 
taky nabídku účelového daru pro obec Kolovou ve výši 5000 Kč. Dárcům poděkoval a 
navrhl, aby zastupitelstvo přijetí těchto darů schválilo.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje přijetí účelového daru pro ZŠ Kolová v hodnotě 
30 000 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje přijetí účelového daru pro Obec Kolová 
v hodnotě 5 000 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 33 bylo schváleno. 
 

Po hlasování ve 20:02 odešel zastupitel Václav Johanovský a celkový počet přítomných 
zastupitelů se snížil na 7. 

 

Bod VIII - Schválení veřejnoprávní smlouvy – Res Vitae 

Starosta navrhl, aby zastupitelstvo schválilo veřejnoprávní smlouvu se společností Res 
Vitae na rok 2023. Výše příspěvku byla schválena v rozpočtu na rok 2023. Žádné dotazy 
nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Res Vitae na 
rok 2023. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 34 bylo schváleno. 
 

Bod IX - Rozpočtové opatření + pověření starosty k provádění rozpočtových 
opatření do konce roku 2023 
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Místostarostka představila návrh rozpočtového opatření. Také navrhla, aby zastupitelé 
v souladu s koncem roku 2022 odsouhlasili pověření starosty k provádění rozpočtových 
opatření do konce roku 2022. Jejich přehled bude prezentován na prvním zastupitelstvu 
v roce 2023. Žádný dotaz nebyl vznesen. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje rozpočtové opatření č. 6/22 

Výsledek hlasování:  Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 35 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Kolová pověřuje starostu k provádění rozpočtových opatření do 
konce roku 2022. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 36 bylo schváleno. 
 

Bod X - Pověření starosty k zastupování obce při aktualizaci územního  

plánu obce Kolová 

Starosta uvedl, že obec v příštím roce plánuje aktualizovat územní plán. Momentálně je 
pořizovatelem územního plánu vypracovávána Zpráva o naplňování ÚP obce za uplynulé 
4 roky. Pro potřeby spolupráce s pořizovatelem ÚP (tím je Magistrát města Karlovy 
Vary) je třeba odsouhlasit určeného zastupitele. Navržen byl starosta, jiný návrh nebyl 
podán. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Kolová schvaluje starostu Mgr. Jakuba Jiskru jako určeného 
zastupitele pro spolupráci k zastupování obce pro spolupráci s pořizovatelem 
územně plánovací dokumentace. 

Výsledek hlasování:  Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 37 bylo schváleno. 
 

11)Diskuse 

V rámci diskuze bylo otevřeno téma rychlosti projíždějících automobilů přes obec. 
Starosta informoval o aktuální situaci, zejména o postupu jednání s Policií ČR, 
dopravním odborem MMKV a navrhl další postup. 

 

* * * 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20:56 hodin.  

 
Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 
2. Rozpočet obce Kolová na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 
3. Přehled víceprací ZŠ Kolová – vestavba odborných učeben 
4. Pravidla pro žadatele o dotaci z rozpočtu obce 
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5. Smlouva VB 53389/IZ–12–0001387 
6. Veřejnoprávní smlouva Res Vitae na rok 2023 
7. Rozpočtové opatření 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 19.12.2022 

Zapisovatel: Ing. Kateřina Pašková 

 

Ověřovatelé:      

 

...........................................    ........................................... 

 Ing. Michal Schafer    Ing. Andrea Hofírková, MBA  

 

Starosta:                    

Mg. Jakub Jiskra    ........................................... 

 

 

Razítko obce: 

 


