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Výsledky 5. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
 

konaného dne 4. 10. 2018 od 19:00 hod. v kulturním domu Koloveč. 
 

Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 

Schvaluje: 
 
1. navržený program jednání ZM ze dne 3. 10. 2018. 

2. zápis a usnesení ze 4. jednání ZM ze dne 10. 9. 2018.  

4. uzavření smlouvy o dílo mezi městysem Koloveč a vítězem veřejné zakázky společností AQUA 

PROCON, s.r.o. se sídlem Palackého tř. 768/12, 612 00 Brno, IČ 46964371,  na zpracování 

projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci „Koloveč kanalizace a ČOV“,  která 

řeší vybudování oddílného kanalizačního řadu na splaškovou a dešťovou vodu a související úpravy 

ČOV v Kolovči. Cena díla činí 1 356 900,- Kč bez DPH a 1 641 849 Kč včetně DPH, dále realizaci 

tohoto díla a jeho financování z rozpočtu městyse Koloveč. 

 

7. koupi pozemků: Pozemek KN, č. parcely 2144 – orná půda – OP o výměře 146 m2, č. parcely 2145 

– orná půda – OP o výměře 138 m2, č. parcely 2146 – orná půda – OP o výměře 82 m2, č. parcely 

2147 – orná půda – OP o výměře 415 m2 v k.ú. a obci Koloveč. Celková výměra pozemků činí 781 

m2, celková cena pozemků činí 390500,- Kč, z vlastnictví Winiarczyková Alena, Ledecká 1148/37, 

Bolevec, 32300 Plzeň, do vlastnictví městyse Koloveč, za účelem získání pozemků na podporu 

výstavby rodinných domů v obytné zóně II v Kolovči (podpora rozvoje bydlení v Kolovči). 

Za následujících podmínek:  

Součástí kupní smlouvy bude ujednání, že městys Koloveč uhradí správní poplatek spojený 

s vkladem vlastnických práv na základě kupní smlouvy do KN a dále, že městys Koloveč bude 

poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí. Vlastní koupě  nemovitostí bude uskutečněna na 

základě kupní smlouvy. Na základě splnění shora uvedených podmínek této kupní smlouvy budou 

obě strany zcela vyrovnány. 

Volí:  

3. ověřovatele zápisu a usnesení z 5. jednání ZM ze dne 3. 10. 2018, a to pana Petra Krechlera a 

Václava Kříže. 

Ukládá: 
 
5.  starostovi městyse Koloveč, aby uzavřel smlouvu o dílo dle Usnesení č. 4. 

8. starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování kupní smlouvy podle Usnesení č. 7 ZM 

Koloveč a tuto kupní smlouvu za městys Koloveč uzavřít a zajistit podání návrhu na vklad 

do KN. 
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Revokuje: 

 

6. Usnesení č. 17 ZM 3/2018 ze dne 11. 7. 2018, kterým byla schválena směna pozemků mezi paní 

Alenou Winiarczykovou a městysem Koloveč a s tím spojené Usnesení č. 18 ZM 3/2018 ze dne 11. 7. 

2018, kterým byl uložen úkol starostovi městyse směnou smlouvu uzavřít a podat návrh na vklad 

do KN. 

Bere na vědomí:  
 

• průběh a výsledek zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové 

dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci – „Koloveč kanalizace a ČOV“, která 

řeší vybudování oddílného kanalizačního řadu na splaškovou a dešťovou vodu a související 

úpravy ČOV v Kolovči. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče AQUA PROCON, 

s.r.o. se sídlem Palackého Tř. 768/12, 612 00 Brno, IČ 46964371, který nabídl cenu ve výši 

1 356 900,- Kč bez DPH. Akce bude financována z rozpočtu městyse Koloveč.S touto 

společností bude uzavřena smlouva o dílo s termínem plnění do 5/2019. 

 

• rozpočtové opatření Městyse Koloveč č. 5/2018 (rozpočtové opatření č. 5/2018 

v podrobném členění  - viz příloha č. 1. zápisu) 

• informaci o přidělení bytu č. 10 v bytovém domu Lidická 326, 345 43 Koloveč zájemci panu 

Ladislavovi Hruškovi, bytem Lidická 318, 345 43  Koloveč  s účinností od 1. 12. 2018. 

Zápis vyhotoven dne: 5. 10. 2018 
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Kamila Krištofová, Ing. Václav Pergl 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
              Václav Kříž  v.r.                                  Petr Krechler    v.r. 

                člen ZM                                              člen ZM 

 

 

   Petr Hájek v.r.                                   Ing. Václav Pergl v.r.  
místostarosta městyse Koloveč                                        starosta městyse Koloveč 


