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Výsledky 2. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
konaného dne 27. 4. 2020 od 19:00 hod. v kulturním domu Koloveč. 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
Schvaluje: 
 

1.   navržený program jednání ZM ze dne 27. 4. 2020 

 

2.   zápis a usnesení z 1. jednání ZM ze dne 9. 3. 2020.  

 

4.  rozpočet městyse Koloveč na rok 2020 jako schodkový. Příjmová stránka rozpočtu byla 

sestavena na daňové příjmy v položkách, přijaté transfery v položkách a ostatní příjmy v 

paragrafech, v celkové výši 23.887.104,- Kč. Výdajová stránka rozpočtu byla sestavena na 

paragrafy, v celkové výši 27.363.800,- Kč. Schodek rozpočtu ve výši 3.476.696,- Kč bude spolu se 

splátkami úvěru v roce 2020 u ČS ve výši 225.600,- Kč  financován z uspořených finančních 

prostředků let minulých. Součástí rozpočtu jsou i schválené finanční příspěvky vč. účelu jejich 

použití pro zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koloveč a dále občanská sdružení, spolky a 

ostatní právnické osoby, které jim budou poskytnuty na jejich činnost v roce 2020 na základě 

uzavřených Veřejnoprávních smluv (rozpočet městyse Koloveč pro rok 2020 v základním členění - 

viz příloha č. 1. zápisu, výše finančních dotací občanským sdružením, spolkům a ostatním 

právnickým osobám pro rok 2020 – viz příloha č. 2 zápisu)   

 

6.   realizovat přebytek hospodaření Základní a Mateřské školy Koloveč z roku 2019 takto: 

A)  Přebytek hospodaření Základní školy Koloveč za rok 2019 ve výši 131.073,75 Kč převést celý do 

rezervního fondu ZŠ Koloveč.  

B) Přebytek hospodaření Mateřské školy Koloveč za rok 2019 ve výši 37.124,48 Kč převést celý do 

rezervního fondu MŠ Koloveč. 

 

7.  střednědobý výhled rozpočtu městyse Koloveč na období 2021 – 2022 (střednědobý výhled 

rozpočtu v základním členění – viz příloha č. 3. zápisu) 

 

8.   realizaci jednotlivých investičních a neinvestičních akcí městyse Koloveč v roce 2020 dle 

seznamu akcí, který  tvoří přílohu č. 4 zápisu a jejich financování z dotací či z prostředků městyse 

Koloveč v roce 2020 v závislosti na vývoji příjmové a výdajové stránky rozpočtu městyse Koloveč 

pro rok 2020. 
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9.   v návaznosti na usnesení č. 8.    podání žádosti městyse Koloveč o finanční podporu z Programu 

stabilizace obnovy venkova Plzeňského kraje s cílem provést úpravu kontejnerových stání v Kolovči 

a Zichově. 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 Programu podpora dostupnosti ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2020 s cílem pořízení 

nábytku do čekárny pro pacienty praktického lékaře pro dospělé v městysi Koloveč. V případě 

získání dotace její přijetí a také realizaci tohoto projektu a jeho předfinancování a spolufinancování 

z rozpočtu městyse Koloveč.  

 

12.   uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –služebnosti a o právu provést 

stavbu, která se uzavírá mezi smluvními stranami Městysem Koloveč, U Staré fary 142, IČ:00253481 

a oprávněným GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:27295567 

Předmětem smlouvy je zřízení budoucího věcného břemene – služebnosti a o právu provést stavbu 

na nemovitostech ve vlastnictví městyse Koloveč, pozemek KN, č. parcely: 1658/6; 1432/10; 

1437/15; 1437/14 vedené na LV 1 pro k.ú. a obec Koloveč , ve prospěch GasNet, s.r.o, věcné 

břemeno bude zapsáno v KN za podmínek stanovených v budoucí smlouvě. Předmětem budoucího 

věcného břemene je právo podle § 25 odst. 4 energetického zákona - právo zřídit a provést 

plynárenské zařízení, právo vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se 

zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského 

zařízení ve prospěch jejího provozovatele GasNet, s.r.o. (strana oprávněná). 

Podmínky zřízení budoucího věcného břemene k pozemku v rozsahu cca 125 m2 (62,5m x 2m), jehož 

výměra a poloha bude upřesněna dle vypracovaného GP, za jednorázovou náhradu ve prospěch 

městyse Koloveč ve výši 50,- Kč bez DPH/metr budoucího povinného pozemku 

 

 

Vyslovuje: 
 

11.   souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu (uzavření dohody o provedení práce – výkon 

veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole) mezi městysem Koloveč a 

paní Ing. Václavou Dobšíčkovou, členkou zastupitelstva městyse Koloveč na dobu neurčitou 

s účinností od 1.5.2020. 

 

 

Volí:  

3.   ověřovatele zápisu a usnesení ze 2. jednání ZM ze dne 27. 4. 2020, a to pana Bohumila 

Cimburka a pana Ladislava Jandu. 

 



 

 

3 

 
 
 
 
 

Ukládá: 
 

5.   starostovi městyse Koloveč uzavřít s Plzeňským krajem, s občanskými sdruženími, spolky a 

ostatními právnickými osobami veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových dotací na jejich 

činnost v roce  2020 (dle Usnesení č. 4.). 

 

13.  starostovi městyse Koloveč uzavřít za městys Koloveč Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a o právu provést stavbu, dle Usnesení č. 12  . 

 

 

 

Vydává: 

14.  Obecně závaznou vyhlášku městyse Koloveč č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s nabytím 

účinností patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení – (Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - viz. 

příloha č. 5. zápisu)  

 

15.  Obecně závaznou vyhlášku městyse Koloveč č. 2/2020, o místním poplatku ze psů s nabytím 

účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení – (Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 - viz. 

příloha č. 6. zápisu)  

 

16.  Obecně závaznou vyhlášku městyse Koloveč č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství s nabytím účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení – (Obecně závazná 

vyhláška č. 3/2020 - viz. příloha č. 7. zápisu)  

 

17.  Obecně závaznou vyhlášku městyse Koloveč č. 4/2020, o místním poplatku ze vstupného 

s nabytím účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení – (Obecně závazná vyhláška č. 

4/2020 -  viz. příloha č. 8. zápisu)  
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18.  Obecně závaznou vyhlášku městyse Koloveč č. 5/2020, o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území městyse Koloveč a jeho části Zichov s nabytím účinností patnáctým dnem ode 

dne jejího vyhlášení – (Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 - viz. příloha č. 9. zápisu)  

 

19.  Obecně závaznou vyhlášku městyse Koloveč č. 6/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška 

č. 1/2007, o místních poplatcích, ze dne 23. 11. 2007, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o 

místních poplatcích ze dne 16. 12. 2010, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 ze dne 28. 6. 

2011, s nabytím účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení – (Obecně závazná vyhláška č. 

6/2020 - viz. příloha č. 10. zápisu)  

 
 

Bere na vědomí:  

-  pokračování  úkolu uloženého Usnesením č. 18. z 5. jednání ZM ze dne 9. 12. 2019 starostovi 

městyse Koloveč. 

 

-  splnění úkolu uloženého starostovi městyse Koloveč Usnesením č. 7 z 1. jednání ZM ze dne 9. 3. 
2020. 

 

-  pokračování úkolu uloženého Usnesením č. 9. z 1. jednání ZM ze dne 9. 3. 2020 starostovi městyse 

Koloveč. 

 

-  splnění úkolu uloženého starostovi městyse Koloveč Usnesením č. 11 z 1. jednání ZM ze dne 9. 3. 

2020. 

 

-  pokračování úkolu uloženého starostovi městyse Koloveč Usnesením č. 13 z 1. jednání ZM ze dne 

9. 3. 2020. 

 

-  určení kompetencí a povinností finančního a kontrolního výboru městyse Koloveč dané § 119 

odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a pravidla veřejnosprávní kontroly prováděné 

městysem Koloveč podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,  u příspěvkových organizací, 

zřízených městysem Koloveč a u žadatelů a příjemců finanční podpory tj. u spolků, svazů a jiných 

organizací, popř. u fyzických osob, kterým je městysem Koloveč poskytnuta finanční podpora. a 

personální zabezpečení výkonu vařejnosprávní kontroly určenými osobami – zaměstnanci úřadu 

Městyse Koloveč, pověřenými  starostou městyse Koloveč. 
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-   uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městysem Koloveč a  Českým rybářským svazem, místní 

organizací Srbice na nemovitosti pozemek KN, č. parcely 1801 – vodní plocha, vodní nádrž umělá o 

výměře 1470 m2 se stavbou stavba vodní nádrže, č. parcely1799 – ostatní plocha, neplodná půda o 

výměře 954 m2 a část pozemku KN, č. parcely 1802 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 

141 m2, zapsané na LV 1 pro k.ú. Zichov a obec Koloveč za účelem jejího využívání, provozování a 

údržbě k rybářským účelům, za podmínek, že výpůjčka pozemků bude na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Ostatní ustanovení smlouvy o výpůjčce budou dojednány s vybraným 

uchazečem 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 28. 4. 2020 
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Kamila Krištofová, Ing. Václav Pergl 
 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 

Bohumil Cimburek       Ladislav Janda   

       člen ZM            člen ZM 

 

 

 

 

 

 

 

   Petr Hájek        Ing. Václav Pergl  

místostarosta městyse Koloveč         starosta městyse Koloveč 


