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Usnesení

z 5. ietlnání ZM Koloveč konaného tlne 14.9.2009 otl 19.00 hot]' v restauraci Sauna
ý Kolovčí

Zastupitelst!.o Městysc Kolov€č:

Schvsluie:
1. naýťžehý progÍam jedná,,í
2. Zópis a Usnesení xe 4, je.hrjní ZM ze dhe 22.6.2009
7. Íozpoětoýé opatřehí č.2/2009 (ýiz příloha č' 2 ztipisu)
8. poskyÍ,|utí .Ioďatečných ínvestičních dotocí Zliklaďhí d Mateřské škole ý K()lnvči' .! to
Záklalní škole Koloýeč ýe ýýši 68.000'. Kč, účelově ýázané no pořízení írkÍu.llizoce
eneryetickéllo tluditu ZŠ a tyhotoveú projek|!,vé dok me fuce na z|liPlení vnějšího ptliště
a ýý,,'ěl,y okeh i dýeří ý budoýě Zúkladní školy v Kolovči a Moteřské škole Koloveč ve výši
]8(l.tl00'- Kč účeloýě ýázané na prcvedcní fekonsttukce a opruvy vnitřttícIt prostof budoýy
Mateřské školy ý Koloýči.
10, uýšení měsíčního nlijeh,hého ý bytech ýe ýlostnictví Městlse Koloveč.s regulolaým
ruijnem o 35,2 % Kč/m2 bytoýé plocl|y , tj.' zýýšení újemhél'() o 6,62 Kč/m2 h)tové ploctt!,
tedy způvodního nájemného ]8'83 Kč/n. b!úo1)é plochy a hájedhé 25,45 Kč/m. b)'|ové
ploch)} s účitl oslí ort 01.01.2010 (viz příloha č. 4 zópisu)

VoIí:
3. oýěřoýatele Zlipisu a Usnesení z 5. jednd í ZM ze.Ihe 14.9.2009 a to pa L I|,g. Milana
MasÍného a pa d Maýina volÍfl

Bere na vědomí:
4. i|tÍoÍmaci o plhění Usnesení ze 4 . jednúhí ZM xe dne 22.06. 2009
5. z!,fuiýll o kontfole hospo aření ZŠ Koloýeč d Měs\)se Koloýeč zo ob.lobí 04-06/2009 a
MS Koloýeč z.l období 01-0ó/2009 (vizpříIoho č.] zápisu)
6. průběžnou zprávu o staýu rcdlizace či fou)facoýanosti investičních a neinvestičních
projektů Měs|yse Koloýeč v Íoce 2009 a o projektech připtaýených k realixaci do konce
roku 2009.
9. příkaz starqst! městlse k pfuýeďe í inýentaÍiz.,ce finjelku Měst}'se Koloveč k 31.I2.2009
aj,,\efioýli|tí hlavní a dílčí ihýe taÍizační komise (viz příloha č. 3 zápisu,1
]2. ýyl'odt,ocení akce I. setkútlí todikli d přliÍel Koloýče ýjeho noýodobé histotii spoje é
s přemílóním bab na uladó děvčata ý Koloýečskéhr mlý r! konané 8.8.2009 ( viz. příloha č.
5 ztipisa ).
13, informaci o Elrotoznění ýeboýé s,flinky MŽsl1se -Kolor,eč(u41x.u$1y5!q1q!9q4z)

1]. Uřalla hěstyse Koloýeč, aby do|učil písemné oznómeni o xt,i,šení regulovoného
nájemného počínaje 1.1.2010 ýše,r, nlijemníkť|hr býů MěstJ:se Koloýeč.
Termín - nejpoztlěji tlo 30.09.2009



/ Zapsala dne: t 6.09.200q Vladimíra Ledvinová, pracovnice Úřadu městyse Koloveč

ověřovatelé Usneseni:

Ing. Milan M
č]en ZM

Jana Peclová
Místosta.ostka městyse
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