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Výsledky 2. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
konaného dne 28. 3. 2022 od 18:00 hod. v kulturním domu Koloveč. 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
Schvaluje: 
 
1.   navržený program jednání ZM ze dne 28. 3. 2022 
 
 
2.   zápis a usnesení z 1. jednání ZM ze dne 13. 1. 2022  
 
 
4.    Smlouvu č. 1190400057 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky, která bude uzavřena mezi smluvními stranami Státním fondem životního 
prostředí České republiky, IČ:00020729 a městysem Koloveč, IČ:00253481 na realizaci 
investiční akce „Koloveč – kanalizace“, ve výši 96.082.404,20 Kč, realizovanou v roce 2022 
až 2024. Podpora představuje 63,75% základu pro stanovení podpory (uznatelných výdajů). 
Finanční prostředky budou příjmem do rozpočtu městyse Koloveč a jsou výhradně určeny 
na investiční akci „Koloveč – kanalizace“. 
 
 
6.    Smlouvu o úvěru, která bude uzavřena mezi smluvními stranami Komerční bankou, 
a.s., IČ:45317054 a městysem Koloveč, IČ:00253481. Úvěr bude využit k financování 
investičního projektu „Koloveč – kanalizace“. Maximální výše úvěru bude 55.000.000,- Kč 
se splatností 16 let (první splátka bude 7/2023 a poslední 6/2038, splátky jistiny  jsou 
rozpočítány rovnoměrně na dobu 15 let) a pevnou úrokovou sazbou 4,18% p.a. s fixací na 5 
let. 
 
 
8.    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který bude uzavřen mezi smluvními stranami 
Společností Koloveč:STAVMONTA-PORR, IČ:40525007, a městysem Koloveč, IČ:00253481, 
týkající se realizace investiční akce „Koloveč – kanalizace“. 
 
 
10.    změnu u pracovního místa v Úřadu městyse Koloveč na pozici pracovník v sociálních 
službách - pečovatelka, z doby určité na dobu neurčitou.  Celkový stav stálých pracovních 
pozic v Úřadu městyse Koloveč bude stále 9,5 úvazku. 
 
 

Volí:  

3.   ověřovatele zápisu a usnesení ze 2. jednání ZM ze dne 28. 3. 2022, a to Ing. Václavu 

Dobšíčkovou a Ing. Lukáše Cozla. 
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Ukládá: 
 
5.   starostovi městyse Koloveč uzavřít Smlouvu č. 1190400057 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí České republiky na realizaci projektu „Koloveč – 
kanalizace“   (dle Usnesení č. 4.). 
 
 
7.   starostovi městyse Koloveč uzavřít Smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s., 
IČ:00253481 za účelem spolufinancování investiční akce „Koloveč – kanalizace“ (dle 
Usnesení č. 6.). 
 
 
9.   starostovi městyse Koloveč uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo se společností 
Společnost Koloveč: STAVMONTA-PORR, IČ:40525007, týkající se realizace investiční akce 
„Koloveč – kanalizace“     (dle Usnesení č. 8.). 
 
 
11.   tajemníkovi Úřadu městyse Koloveč zajistit personální změnu u pracovní pozice - 
pracovník v sociálních službách - pečovatelka v Úřadu městyse Koloveč, z doby určité na 
dobu neurčitou (dle  Usnesení č. 10). 
 
 

Bere na vědomí:  

-   splnění úkolu uloženého Usnesením č. 13 ze 7. jednání ZM ze dne 15. 12. 2021 
tajemníkovi Úřadu městyse Koloveč. 
 
 
-   splnění úkolu uloženého Usnesením č. 15 ze 7. jednání ZM ze dne 15. 12. 2021 
tajemníkovi Úřadu městyse Koloveč. 
 
 
-   splnění úkolu uloženého Usnesením č. 18 ze 7. jednání ZM ze dne 15. 12. 2021 starostovi 
městyse Koloveč. 
 
 
-   splnění úkolu uloženého Usnesením č. 20 ze 7. jednání ZM ze dne 15. 12. 2021 starostovi 
městyse Koloveč. 
 
 
-    splnění úkolu uloženého Usnesením č. 23 ze 7. jednání ZM ze dne 15. 12. 2021 starostovi 
městyse Koloveč. 
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-    splnění úkolu uloženého Usnesením č. 25 ze 7. jednání ZM ze dne 15. 12. 2021 starostovi 
městyse Koloveč. 
 
 
-    výsledek místního referenda ve věci podpory výstavby dvou větrných elektráren 
v územním obvodu městyse Koloveč, které proběhlo v městysi Koloveč dne 26. 2. 2022.  
Rozhodnutí místního referenda je platné a závazné pro odpověď NE. Městys Koloveč tedy 
nebude podporovat realizaci tohoto záměru.  
 
 
-   výsledek zprávy z činnosti finančního výboru o kontrole hospodaření  městyse Koloveč za 
období 4. Q 2021 (viz. příloha č. 2 zápisu). 
 
 
-    výsledek  zprávy o kontrolní činnosti kontrolního výboru městyse Koloveč ze dne 7. 2. 
2021 za období 4. Q 2021 (viz. příloha č. 3 zápisu). 
 
 
-   , jakožto členská obec DSO Domažlicko, že byl schválen dne 8. 12. 2021 rozpočet DSO 
Domažlicko na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu DSO Domažlicko na roky 2023 - 
2024.  
 
 
-   , jakožto členská obec DSO Kdyňsko, že byl schválen dne 17. 12. 2021 rozpočet DSO 
Kdyňsko na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu DSO Kdyňsko na roky 2023 - 2024.  
 
 
-   , že byl schválen dne 31. 12. 2021 rozpočet MŠ Koloveč na rok 2022 a střednědobý výhled 
rozpočtu MŠ Koloveč na roky 2023 - 2024. Schválený rozpočet bude zapracován do návrhu 
rozpočtu městyse Koloveč pro rok 2022. 
 
 
-   , že byl schválen dne 31. 12. 2021 rozpočet ZŠ Koloveč na rok 2022 a střednědobý výhled 
rozpočtu MŠ Koloveč na roky 2023 - 2024. Schválený rozpočet bude zapracován do návrhu 
rozpočtu městyse Koloveč pro rok 2022. 
 
 
-   , jakožto členská obec Sdružení obcí pro odpadové hospodářství Lazce, že byl schválen 
dne 8. 12. 2021 rozpočet Sdružení obcí pro odpadové hospodářství Lazce na rok 2022.  
 
 
-   , jakožto členská obec Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka, že ve dnech od 16. 
12. do 21. 12. 2021 byl PER ROLLAM (rozhodování písemně, korespondenčně) schválen 
rozpočet Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka  na rok 2022 a střednědobý výhled 
rozpočtu Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka na roky 2023 - 2025.  
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-    termín konání veřejného zasedání zastupitelstva městyse Koloveč ve věci projednání a 
schválení Rozpočtu na rok 2022 a Střednědobého výhledu rozpočtu Městyse Koloveč na 
roky 2023 - 2024, které proběhne dne 20. 4. 2022 od 18:00 hod v KD Koloveč a současně 
termín pracovního jednání zastupitelstva městyse Koloveč k této záležitosti, které 
proběhne dne 12. 4. 2022 od 18:00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse Koloveč. 
 
 
-    personální změnu na pozici velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse 
Koloveč, a to že od 22. 3. 2022 byl jmenován do pozice velitele Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů městyse Koloveč nový velitel, pan Radek Vágner. 
 
 
-    informaci o přípravě investičního záměru „Rozšíření kapacity MŠ Koloveč“ 
 
 

 

Zápis vyhotoven dne: 29. 3. 2022 
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Kamila Krištofová, Ing. Václav Pergl 
 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
 
 
 
                              Ing. Václava Dobšíčková                                                               Ing. Lukáš Cozl 
                                       člen ZM                                              člen ZM 

 

 

 

 

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


