Výsledky 5. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč
konaného dne 14. 12. 2011 od 18.00 hod. v kulturním domu na Zichově
Zastupitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluje:
1. navržený program jednání ZM dne 14.12.2011
2. zápis a usnesení ze 4. jednání ZM ze dne 10.10.2011
5. rozpočtové provizorium a pravidla pro hospodaření městyse Koloveč v roce 2012 do doby,
než bude ZM schválen rozpočet městyse Koloveč pro rok 2012.
6. jakožto členská obec svazku, rozpočet svazku obcí Domažlicko na rok 2012(rozpočet viz.
příloha č. 7 zápisu).
7. cenu vodného Městyse Koloveč pro rok 2012 ve výši 20,70 Kč/m3 bez DPH, 23,60Kč/m3
s 14% DPH a cenu stočného Městyse Koloveč pro rok 2012 ve výši 18,58 Kč/m3 bez DPH,
21,18 Kč/m3 s DPH (kalkulace ceny vodného a stočného rozpočet viz. příloha č. 8 zápisu).
8. Dodatek č.2/2011 k smlouvě O NÁJMU POZEMKU ze dne 28.2.1994 o pronájmu
zemědělských pozemků v k.ú. Koloveč, Zichov, Únějovice, Chocomyšl a Kaničky, který bude
uzavřen mezi nájemcem Zemědělskou akciovou společností Koloveč a.s. se sídlem Tyršova
146, 345 43 Koloveč a pronajímatelem Městysem Koloveč, IČO: 00253481, U Staré fary
142, 345 43 Koloveč, s účinností od 1.1.2012.
9. prodej ohřívače vody s objemem 2500 l, umístěného v kotelně penzionu v ulici Lidické
č.p. 348 v Kolovči společnosti TEZA Domažlice s.r.o., Zahradní 542, 344 01 Domažlice za
cenu 20 000,- Kč bez DPH tj. za cenu 24 000,- Kč s DPH s tím, že kupující strana zajistí na
své náklady demontáž a odvoz tohoto zařízení z kotelny.

Volí:
3. ověřovatele zápisu z 5. jednání ZM ze dne 14.12.2011, a to pana Ing. Milana Mastného a
pana Josefa Kaše.

Ukládá:
4. starostovi městyse stanovení nápravných opatření k odstranění zjištěných nedostatků a
zprůhlednění činnosti a hospodaření JSDH Koloveč s platností od 23.12.2011 .
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Bere na vědomí:
-

-

-

-

výsledky kontroly plnění usnesení č. 12 ze 4. jednání ZM konaného dne 10.10.2011
(viz. protokol, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu).
výsledky kontroly plnění usnesení č. 14 ze 4. jednání ZM konaného dne 10.10.2011
(viz. protokol, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu).
výsledky kontroly plnění usnesení č. 13 ze 4. jednání ZM konaného dne 10.10.2011,
týkající se hloubkové kontroly činnosti a hospodaření JSDH městyse Koloveč
(protokol o kontrole je přílohou č. 3 tohoto zápisu).
zprávu o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč a Městyse Koloveč za období 07/1109/11(zápisy z kontroly viz. příloha č. 4 zápisu).
zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Koloveč za období od
1.1.2011 do 31.10.2011, při které nebyly zjištěny žádné chyby či nedostatky (zápis
z kontroly viz. příloha č. 5 zápisu).
rozpočtová opatření Městyse Koloveč č. 11-12 pro rok 2011 a pravidla rozpočtového
provizoria městyse Koloveč pro rok 2012 (opatření viz. příloha č. 6 zápisu).
nabídku paní Ivety Zachariášové, bytem Jana Opletala 2259, 434 01 Most a p.
Ondreje Cimprika, bytem Svojšín 83, 349 01 Svojšín na prodej pozemků,
označených v návrhu KPÚ Koloveč parcelními čísly 926/1 – 926/11 o celkové
výměře 4262 m2 za částku 200,- Kč /m2 ve prospěch Městyse Koloveč s tím, že o
jejich případném odkoupení za ceny v místě a čase obvyklé bude ZM rozhodnuto až
po dokončení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koloveč a zápisu jejích výsledků
do KN.
Výroční zprávu Základní školy Koloveč 2010/2011
informaci o možné účasti na veletrhu cestovního ruchu v Brně REGIONTOUR
2012 dne 12.1.2012.
pozvánku městyse Koloveč na kulturní akce Prosinec 2011 – Leden 2012. Podrobný
přehled všech kulturních akcí je uveden na www.mestyskolovec.cz

Zápis vyhotoven dne: 19.12.2011
Zapsala: Vladimíra Ledvinová, pracovnice Úřadu městyse Koloveč
Jana Peclová místostarostka Městyse Koloveč
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta
Ověřovatelé usnesení:

Ing. Milan Mastný
člen ZM

Josef Kaše
člen ZM

Jana Peclová
Místostarostka městyse

Ing. Václav Pergl
Starosta městyse
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