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Výsledky 5. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
konaného dne 19. 10. 2020 od 19:00 hod. v kulturním domu Koloveč. 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
 
Schvaluje: 
 

1.  navržený program jednání ZM ze dne 19. 10. 2020. 
 
2.   zápis a usnesení ze 4. jednání ZM ze dne 17. 8. 2020. 
 

4.  poskytnutí mimořádného neinvestičního finančního příspěvku ve výši 25.000,- Kč  společnosti 

Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Kolo Koloveč, IČ:65571517 na opravu střechy stavby klubovny, 

Sportovní 382, 34543 Koloveč nacházející se na pozemku KN, č. parcely 1089/18 v k.ú. a obci 

Koloveč. Neinvestiční finanční příspěvek bude využit výhradně na realizaci tohoto projektu. Na 

poskytnutí finančního příspěvku bude uzavřena veřejnoprávní smlouva mezi městysem Koloveč a 

Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Kolo – Koloveč. Termín pro vyúčtování poskytnutého příspěvku 

(25.000,- Kč) je do 31. 12. 2020. 

 

6.  přijetí dotace Plzeňského kraje ve výši 3.350.000,- Kč na realizaci projektu „Zichov – vodovod“ 
z dotačního titulu „Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2020“, dále realizaci tohoto 
projektu v roce 2020/2021 a dofinancování celkových nákladů projektu z rozpočtu městyse Koloveč.  
 

7.  rozpočtové opatření Městyse Koloveč č. 4/2020 (rozpočtové opatření městyse Koloveč č. 4/2020 
- viz příloha č. 5. zápisu). 

 

8.  navýšení počtu pracovních míst v úřadu městyse Koloveč pro oblast pečovatelské služby Koloveč 
z 0,2 na 0,5 úvazku - místo na pozici sociální pracovnice (pí. Mgr. Němečková), a dále prodloužení 
doby určité u stávajícího celého pracovního úvazku terénní pečovatelky (pí. Miškovská) 
z 31.12.2020 do 31.12.2021. Pracovní úvazky na pracovních smlouvách (mimo sezónní 
zaměstnance) v Úřadu městyse Koloveč se tak rozšíří z 8,2 na 8,5.  
 

13.  uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

Koloveč, DO, Palackého – přeložka kNN č. IZ-12-0000955/1/VB, která se uzavírá mezi smluvními 

stranami Městysem Koloveč, U Staré fary 142, IČ:00253481 a oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 . 

Předmětem smlouvy je zřízení budoucího věcného břemene a dohoda o umístění stavby na 

nemovitostech ve vlastnictví městyse Koloveč, pozemek KN, č. parcely 1432/10 – ovocný sad; č. 

parcely 1437/14 – zahrada a č. parcely 1437/15 – ovocný sad, vedené na LV 1 pro k.ú. a obec 

Koloveč, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ:24729035, 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 umístit, provozovat, 
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opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN a kabelový pilíř na 

dotčených pozemcích, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci ve prospěch jejího 

provozovatele ČEZ Distribuce, a.s.. 

Podmínky zřízení budoucího věcného břemene k pozemku v rozsahu cca 33 m2, který bude 

upřesněn dle vypracovaného GP za jednorázovou náhradu ve prospěch městyse Koloveč ve výši 

100,- Kč plus DPH.   

 

15.  uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

Koloveč, DO, č. parc. 2035/3 – kNN č. IV-12-0015798/VB/01, která se uzavírá mezi smluvními 

stranami Městysem Koloveč, U Staré fary 142, IČ:00253481 a oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 . 

Předmětem smlouvy je zřízení budoucího věcného břemene a dohoda o umístění stavby na 

nemovitostech ve vlastnictví městyse Koloveč, pozemek KN, č. parcely 1089/27 – ovocný sad; č. 

parcely 1635/1 – ostatní plocha a č. parcely 2044 – ostatní plocha, vedené na LV 1 pro k.ú. a obec 

Koloveč, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ:24729035, 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 umístit, provozovat, 

opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN a kabelový pilíř na 

dotčených pozemcích, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci ve prospěch jejího 

provozovatele ČEZ Distribuce, a.s.. 

Podmínky zřízení budoucího věcného břemene k pozemku v rozsahu cca 15,5 m2, který bude 

upřesněn dle vypracovaného GP za jednorázovou náhradu ve prospěch městyse Koloveč ve výši 

1000,- Kč plus DPH.   

 

17.  realizaci záměru městyse Koloveč – výkup/směny pozemků v k.ú. Koloveč ve prospěch městyse 

Koloveč za účelem výstavby RD a veřejné dopravní infrastruktury. 

• Pozemky v obytné zóně Koloveč – lokalita „Za školou“ (východně za Zdravotním střediskem 
a mateřskou školou Koloveč) 

• Pozemky KN, č. parcely 492/1 a 492/9 a navazující pozemky KN, 493/2, atd … v k.ú. a obci 
Koloveč 

• Pozemky KN, zasahující do zájmového území výstavby polních cest HPC 1.1. a HPC 1.4. v k.ú. 
a obci Koloveč (MK „Ke kozlíku“ a lesní cesta „K Novým dvorům“ 

• Pozemky KN, č. parcely 1437/16, 1437/17, část 1437/25 v k.ú. a obci Koloveč 
 

 

Volí:  

3.  ověřovatele zápisu a usnesení z 5. jednání ZM ze dne 19. 10. 2020, a to pana 
MUDr. Jana Ludvíkovského a pana Petra Krechlera. 

 
12.  nové členy Školské rady při ZŠ Koloveč za zřizovatele - městys Koloveč na volební období od 1. 

1. 2021 do 31. 12. 2023 a to pana Ing. Václava Pergla a MUDr. Jana Ludvíkovského. 
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Ukládá: 
 
5.  starostovi městyse Koloveč uzavřít  Veřejnoprávní smlouvu mezi městysem Koloveč a Pionýr, z.s. 

– Pionýrská skupina Kolo Koloveč, IČ:65571517 o poskytnutí finančního příspěvku podle usnesení č. 

4. 

 

9. tajemníkovi úřadu městyse zajistit vypracování a uzavření dodatků k pracovním smlouvám 

sociální pracovnice a terénní pečovatelky Úřadu městyse Koloveč v souladu s Usnesením č. 8. 

 

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

věcného břemene a dohodu o umístění stavby Koloveč, DO, Palackého – přeložka kNN č. IZ-12-

0000955/1/VB, dle Usnesení č. 13. 

 

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

věcného břemene a dohodu o umístění stavby Koloveč, DO, č. parc. 2035/3 – kNN č. IV-12-

0015798/VB/01, dle Usnesení č.  15. 

 

18.  starostovi městyse Koloveč, aby zahájil jednání s dotčenými vlastníky pozemků v k.ú. Koloveč 

dle usnesení č. 17. a pokusil se od nich předmětné pozemky odkoupit či směnit za jiné pozemky ve 

vlastnictví Městyse Koloveč. 

 

 

 

Souhlasí: 
 
10. , s ohledem na aktuální získané informace o projektu, s dalšími kroky Městyse Koloveč, které 

budou postupně činěny podle věcného a časového harmonogramu v souvislosti s přípravou a 

vlastní plánovanou realizací investičního projektu  „Kanalizace – Koloveč“, dotovaného z programu 

SFŽP. 

 

11., aby na základě žádosti pana Jiřího Boudy, bytem  náměstí Svobody 65, 34543 Koloveč, byla 

provedena změna územního plánu Koloveč spočívající v zařazení pozemku KN, č. parcely 516/2 

v k.ú. a obci Koloveč z územní rezervy do území zastavitelného rodinným domem ovšem s 

podmínkou, že vlastní zpracování změny územního plánu Koloveč a případná navazující vlastní 

výstavba rodinného domu na tomto pozemku, včetně jeho případného napojení na stávající 

inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektřina) a zejména nezbytného napojení na stávající 

dopravní infrastrukturu (napojení na místní komunikaci v ulici Tovární v Kolovči)  budou 

realizovány pouze v případě dodržení všech zákonných podmínek, požadavků a souhlasů DOSS a 
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správců sítí, jejichž splnění žadatel zajistí a jakožto žadatel také uhradí veškeré náklady s tím 

související. V dalším postupu odkazuje ZM Koloveč žadatele na MěÚ Domažlice, odbor výstavby a 

ÚP. 

 

Bere na vědomí:  

-   pokračování plnění úkolu uloženého Usnesením č. 4. ze 3. jednání ZM ze dne 29. 6. 2020 
starostovi městyse Koloveč. 
 
-   splnění plnění úkolu uloženého starostovi městyse Koloveč Usnesením č. 12 z 3. jednání 
ZM ze dne 29. 6. 2020. 
 
-   splnění úkolu uloženého Usnesením č. 6 ze 4. jednání ZM ze dne 17. 8. 2020 starostovi městyse 

Koloveč. 

 
-   splnění úkolu uloženého Usnesením č. 8 ze 4. jednání ZM ze dne 17. 8. 2020 starostovi městyse 

Koloveč. 

 
-   pokračování úkolu uloženého Usnesením č. 10 ze 4. jednání ZM ze dne 17. 8. 2020 starostovi 

městyse Koloveč. 

 
-   splnění úkolu uloženého Usnesením č. 12 ze 4. jednání ZM ze dne 17. 8. 2020 starostovi městyse 

Koloveč. 

 

-   splnění úkolu uloženého Usnesením č. 14 ze 4. jednání ZM ze dne 17. 8. 2020 starostovi městyse 

Koloveč. 

 
-   výsledek  jednání kontrolního výboru městyse Koloveč ze dne 14. 9. 2020 (viz. příloha č. 1 zápisu). 

 

-   Protokol o veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci městyse Koloveč – MŠ Koloveč za 

období I. pololetí 2020,  která proběhla v souladu s § 9, odst. 1, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně a doplnění některých zákonů   (viz. příloha č. 2 zápisu). 

 

-   Protokol o veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci městyse Koloveč – ZŠ Koloveč za 

období I. pololetí 2020,  která proběhla v souladu s § 9, odst. 1, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně a doplnění některých zákonů   (viz. příloha č. 3 zápisu). 

 

-    rozpočtové opatření Městyse Koloveč č. 3/2020 (rozpočtové opatření městyse Koloveč č. 3/2020 
- viz příloha č. 4. zápisu). 
 

-  , že pracovní místo zaměstnance v dlouhodobé nemoci na podatelně Úřadu městyse Koloveč bude 
obsazeno novým zaměstnancem, se kterým bude uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou a to 
po dobu dlouhodobé nemoci původního zaměstnance. 
 

-    výsledky voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje za územní celek městys Koloveč. 
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-    informaci, že od 1. 10. 2020 došlo k úpravě otevírací doby na pobočce České pošty v Kolovči. 

 

-   informaci, že městys Koloveč vydal v souladu s ust. § 19, zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  nový Řád veřejného pohřebiště městyse 

Koloveč s platností od 19. 10. 2020. 

 

 
 
 
 

Zápis vyhotoven dne: 20. 10. 2020 
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Kamila Krištofová, Ing. Václav Pergl 
 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Jan Ludvíkovský                   Petr Krechler   

       člen ZM            člen ZM 

 

 

 

 

 

 

                    Petr Hájek        Ing. Václav Pergl  

   místostarosta městyse Koloveč         starosta městyse Koloveč 


