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Výsledky 1. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 

 
konaného dne 26.3.2018 od 19:00 hod. v kulturním domu Koloveč. 

 

Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 

 
Schvaluje: 
 
1.  navržený program jednání ZM ze dne 26. 3. 2018 

2. zápis a usnesení z 5. jednání ZM ze dne 4. 12. 2017  

4. rozpočet městyse Koloveč na rok 2018, včetně výše poskytnutých příspěvků a účelu použití ZŠ a 

MŠ Koloveč, a dotací občanským sdružením, spolkům a ostatním právnickým osobám na jejich 

činnost v roce 2018 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (rozpočet městyse 

Koloveč pro rok 2018 v základním členění – viz příloha č. 4 zápisu, výše finanční dotace spolkům a 

ostatním právnickým osobám pro rok 2018 – viz příloha č. 5 zápisu) 

6. realizovat přebytek hospodaření Základní a mateřské školy Koloveč z roku 2017 takto: 

A) Přebytek hospodaření ZŠ Koloveč za rok 2017 ve výši 137.179,71 Kč převést z části do rezervního 

fondu (finanční částka ve výši 87.179,71 Kč) a z části do fondu odměn (finanční částka ve výši 

50.000,- Kč) 

B) Přebytek rozpočtu Mateřské školy Koloveč za rok 2017 ve výši 76.091,88 Kč převést celý do 

rezervního fondu 

7. střednědobý výhled městyse Koloveč na období 2019 – 2020 (střednědobý výhled rozpočtu 

v základním členění – viz příloha č. 6 zápisu) 

8. realizaci jednotlivých investičních a neinvestičních akcí městyse Koloveč v roce 2018 (viz seznam 

akcí) a jejich financování z dotací či z prostředků městyse Koloveč v roce 2018 v závislosti na 

úspěšnosti městyse Koloveč při podávání žádostí o dotace a vývoji příjmové a výdajové stránky 

rozpočtu městyse Koloveč pro rok 2018 

9. v návaznosti na usnesení č. 8 podání žádosti městyse Koloveč o finanční podporu z Programu 

stabilizace venkova Plzeňského kraje s cílem provést realizaci venkovních fitness prvků a 

workoutové sestavy a pingpongového stolu do parku ZŠ v Kolovči. V případě získání dotace její 

přijetí a také realizaci tohoto projektu a jeho předfinancování a spolufinancování z rozpočtu 

městyse Koloveč.  

10. v návaznosti na usnesení č. 8 podání žádosti městyse Koloveč o finanční podporu z 

operačního programu Integrovaný regionální operační program, výzva č. 69 Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR, prostřednictvím výzvy MAS Český les – Modernizace stanic základní složky IZS II., 

s cílem provést modernizaci hasičské zbrojnice v Kolovči. V případě získání dotace její přijetí a také 

realizaci tohoto projektu a jeho předfinancování a spolufinancování z rozpočtu městyse Koloveč.  



2 

 

11. v návaznosti na usnesení č. 8  podání žádostí ZŠ a MŠ Koloveč o finanční podporu ze SFŽP a 

podání žádosti Městyse Koloveč o finanční podporu z MMR s cílem provést realizaci  revitalizace 

školních zahrad Mateřské a Základní školy v Kolovči. V případě získání dotací jejich přijetí a také 

realizaci těchto projektů a jejich předfinancování a spolufinancování z rozpočtu městyse Koloveč.  

12. v návaznosti na usnesení č. 8  podání žádosti městyse Koloveč o finanční podporu od Agrofertu 

s cílem provést revizi dýchacích přístrojů v JSDHO Koloveč. V případě získání dotace její přijetí a 

také realizaci tohoto projektu a jeho předfinancování a spolufinancování z rozpočtu městyse 

Koloveč.  

13. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0011312/VB/001 (akce 

označena:Koloveč, DO, parc.č.2153, Votípka – kN) mezi smluvními stranami městys Koloveč a 

společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na 

nemovitostech ve vlastnictví městyse Koloveč p.č. 1434/7 a p.č. 2120 v k.ú. Koloveč, ve prospěch 

ČEZ Distribuce, a.s., které bude zapsáno v KN na dobu neurčitou. Obsahem věcného břemene je 

právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové 

vedení NN, umístěné na dotčených nemovitostech. 

15. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti Koloveč, Tyršova, 1024/10, 

Bartáková – kNN, IV-12-0009438/1/VB mezi smluvními stranami městys Koloveč a společností ČEZ 

Distribuce, a.s., IČ:24729035. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na nemovitostech ve 

vlastnictví městyse Koloveč p.č. 1024/13 a p.č. 2661 v k.ú. Koloveč, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., 

které bude zapsáno v KN na dobu neurčitou. Obsahem věcného břemene je právo umístit, 

provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy – zemní kabel NN, umístěný 

na dotčených nemovitostech. 

Volí:  

3. ověřovatele zápisu a usnesení z 1. jednání ZM ze dne 26. 3. 2018, a to paní Ing. Václavu 

Dobšíčkovou a Petra Krechlera. 

Ukládá: 
 
5. úkol starostovi městyse Koloveč uzavřít se spolky a ostatními právnickými osobami 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na jejich činnost v roce  2018 (Usnesení č. 4.). 

14. úkol starostovi městyse Koloveč uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-

12-0011312/VB/001 (akce označena:Koloveč, DO, parc.č.2153, Votípka – kN), dle Usnesení č. 13. 

16. úkol starostovi městyse Koloveč uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene –služebnosti 

Koloveč, Tyršova, 1024/10, Bartáková – kNN, IV-12-0009438/1/VB dle Usnesení č. 15. 

18. úkol úřadu městyse Koloveč, aby písemně odpověděl na podnět pana Kaigla dle Usnesení č. 17. 
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Neschvaluje: 
 
17. návrh pana Kaigla odstranit 7 kusů kamenů, které se nacházejí na náměstí Svobody v Kolovči . 

Stanovuje: 
 

19. v souladu s §74 odst. 1 a §80 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostovi a místostarostovi příspěvek na úhradu zvýšených 

nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 300,-Kč za každý obřad, který oddával a za každý veřejný 

občanský obřad (vítání občánků, stříbrné a zlaté svatby, atd). Odměna poskytovaná za měsíc může 

být zvýšena nejvýše o 2.000,- Kč nad maximální výši odměny poskytované za měsíc za výkon jím 

zastávané funkce podle zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. 

Bere na vědomí:  
 
ZM bere na vědomí splnění úkolu uloženého Usnesením č. 8 z 5. jednání ZM ze dne 4. 12. 2017 

starostovi městyse Koloveč. 

ZM bere na vědomí splnění úkolu uloženého Usnesením č. 10 z 5. jednání ZM ze dne 4. 12. 2017 

starostovi městyse Koloveč. 

ZM bere na vědomí splnění úkolu uloženého Usnesením č. 12 z 5. jednání ZM ze dne 4. 12. 2017 

starostovi městyse Koloveč. 

ZM bere na vědomí splnění úkolu uloženého Usnesením č. 14 z 5. jednání ZM ze dne 4. 12. 2017 

starostovi městyse Koloveč. 

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč za období 4. Q. 2017 (viz. příloha č. 1 

zápisu) 

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření  městyse Koloveč za období 4. Q. 2017 (viz. 

příloha č. 2 zápisu). 

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření MŠ Koloveč za období roku 07/2017 – 12/2017 

(viz. příloha č. 3 zápisu) 

ZM bere na vědomí výsledky z jednání finančního výboru městyse Koloveč ze dne 22. 2. 2018. 

ZM bere na vědomí výsledky z jednání kontrolního výboru městyse Koloveč ze dne 3. 2. 2018. 

ZM bere na vědomí informaci, že DSO Kdyňsko, IČ:03176053, Centrum společných služeb, zajistí pro 

městys Koloveč, Základní školu Koloveč a Mateřskou školu Koloveč implementaci Evropského 

nařízení a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (GDPR) a zajistí výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.  
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ZM bere na vědomí, že ke dni 28. 2. 2018 ukončil pan Karel Janáček výkon funkce velitele JSDHO 

Koloveč a k 1. 3. 2018 byl do funkce velitele SDHO Koloveč starostou městyse Koloveč jmenován 

pan  Ing. Lukáš Cozl. 

 

 

 
Zápis vyhotoven dne: 28.3.2018 
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Marie Leiderová, Ing. Václav Pergl 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
 
 
 

   Ing. Václava Dobšíčková                                       Petr Krechler 

                člen ZM                                              člen ZM 

 

 

 

 

   Petr Hájek                                  Ing. Václav Pergl  

místostarosta městyse Koloveč                            starosta městyse Koloveč 
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