
                 Městys Koloveč 
                 Starosta městyse 
                 U staré  fary 142,  345 43 Koloveč  
                                        Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz 
 
 

1 

__________________________________________________________________________ 

    

O Z N Á M E N Í  
 

V souladu s ust. § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 
 

svolává  
starosta městyse  

    z a s e d á n í   z a s t u p i t e l s t v a   městyse Koloveč 
 

které se bude konat 
 

v pondělí  20. 6. 2022 od 18:00 hod. v KD Koloveč 
   

Zasedání zastupitelstva městyse Koloveč /dále jen ZM/ je veřejné. 
 

Navržený program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání ZM 
3. Zpráva ověřovatelů zápisu ze 3. jednání ZM ze dne 20. 4. 2022 
4. Volba ověřovatelů zápisu ze 4. jednání ZM ze dne  20. 6. 2022 
5. Kontrola pln ění Usnesení ze 3. jednání ZM ze dne 20. 4. 2022 
6. Projednání zprávy o činnosti finančního výboru a zprávy o činnosti 

kontrolního výboru městyse Koloveč za 1. Q 2022 a projednání 
protokolu o veřejnosprávní kontrole provedené městysem Koloveč 
v příspěvkových organizacích městyse Koloveč za období 07 – 
12/2021 (MŠ Koloveč, ZŠ Koloveč) 

7. Projednání  rozpočtového opatření městyse Koloveč č. 1/2022 
8. Projednání a schválení poskytnutí finančních příspěvků na činnost 

občanským sdružením, spolkům a ostatním právnickým osobám pro 
rok 2022 z rozpočtu městyse Koloveč 

 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY  / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA V KOLOVČI DNE 
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9. Projednání a schválení účetní závěrky městyse Koloveč, za rok 2021 
10. Projednání a schválení návrhu závěrečného účtu městyse Koloveč 

za rok 2021 (součástí je Zpráva o přezkoumání ÚSC městyse 
Koloveč za rok 2021 

11. Projednání a schválení Smlouvy o vypořádání za rušenou část 
vodního díla PVL-277/2022/SML (smluvní strany městys Koloveč; 
Povodí Vltavy, státní podnik; Státní pozemkový úřad) 

12.  Projednání a schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti č. PVL-620/2022/SML (smluvní strany městys Koloveč; 
Povodí Vltavy, státní podnik; Státní pozemkový úřad) 

13.  Projednání a schválení přijetí finan ční dotace z rozpočtu 
Plzeňského kraje do rozpočtu městyse Koloveč na akci Generální 
oprava elektroinstalace v ZŠ Koloveč – I. etapa 

14. Realizace majetku: 
1 x směna nemovitosti_v k.ú. Koloveč 
1 x koupě nemovitosti_v k.ú. Koloveč 

15.  Různé: 
– informace o nástupu sezónních zaměstnanců u úřadu městyse 

Koloveč v roce 2022 
– výsledek zápisu dětí do MŠ Koloveč a ZŠ Koloveč pro školní rok 

2022/2023 a souhlas KHS Plzeň s navýšením kapacity MŠ Koloveč 
– informace k plánované investiční akci navýšení kapacity MŠ 

Koloveč  
– informace o průběhu investiční akce Koloveč kanalizace a ČOV 
– informace týkající se zvyšování cen energií od dodavatele elektřiny 

a plynu (městys, MŠ a ZŠ Koloveč) a ceny za svoz komunálního a 
separovaného odpadu a přijetí úsporných opatření 

– informace o jednání se společností Cetin o možnosti napojení části 
městyse na optickou sít 

– informace o předání ocenění městysi Koloveč na Dni lidové kultury 
Plzeňského kraje 

– informace o termínech kulturních akcí konaných v městysi Koloveč 
– informace k podnětům od občanů z minulých veřejných zasedání 
16. Rekapitulace Usnesení ZM 
17.  Diskuse s občany 
18.  Závěr  

 
                                                                         Ing. Václav Pergl v.r. 
                                                                       starosta městyse Koloveč 
 
Zveřejněno na úřední desce městyse Koloveč a zároveň na www.mestyskolovec.cz  
dne: 10. 6. 2022 
 
Sejmuto z úřední desky a z www.mestyskolovec.cz  dne: 


