
VÝsledkv 1. zasedání Zastuoite|stva městyse Koloveč

konaného dne 26' 3. 2012 od 18.00 hod. \ restauraci ..Šumava'' \ Kolovči

zastupitelstvo Městyse Koloyeč:

Schvaluie:

1, zM schvaluje naý|žený prcgrum jed d|,í ZM ze tlne 26,03.2012

2. ZM schýaluje zópis a usnesení z 5. jedndní ZM ze ďne 14' 12.2011

7. ZM schvaluje rczpočet',|,ěs4se Koloýeč na rck 2012, ýčetně Ýýše poskytha,ich příspěýk.tr
a účelu jejich použití Zs a MS Koloýeč, občihským sdražením, sva1kům měst l obď a
ostatním próýnickým osobóm( viz; příIoha č.2 ztipisu )

8. ZM schvaluje posí]ení rezemního Íondu Zs Koloveč o rtnl čni čtistku 7,456,56 Kč a
posíkn[ ťezefýního Íohrlu Ms Koloýeč o findnčni částku 27.503,63'- Kč 

'l)týoře 
ého jejich

zlepšenýnri t,ýsledky hospodaření v roce 20]1.

9' ZM schýdlaje roQočloýý výhled ,ěstyse Koloveč na období 2013 _ 2014(viz. příloha č.3 )

10' ZM schýal je výpůjčka hasičské zbtojnice a po1'emku K}{, parcebi č' 1268/1 v lt-ú.
zíchoý a ,lrotofoýé stříkdčky PPS _ 12' ýp 6009' rok t,ýrouý 1983, ýt.číslo podvo1,ku
960444' vč-et ě inýentdře Sbo l dobtoýol,!ých hasičů Zicltov, se sídlem Zichoý, 345 43
Koloýeě IC 65 570901 za účelem ptoyozovóní jeho čitthosti.

11. ZM schlaluje ý přípaďě kl\ď,1ého ťozhodnutí MŽP ČR přijetí dotaee ze SFŽP na
rcalizaci Wjekta - Snížení enetgetické nófočnosti ZŠ Koloýeč - Zdteple í ýhějšího pldště
butlol1 ZS Koloýeč ýčefuě pů.l,,í||o p|ostotu a ýměny oken a ďveří a výměny ulrcje
ýytlipění a také fealizaci tohoto p|ojektu a jeho doÍihdt|cová,|í zp|ostře{lků ,něstyse
Koloýeč.

12. ZM schýalaje ý případě kladného rozhodnutí Plzeňského kraje přijetí dotace z PSOV na
realizaci projekta - snížení energetické nóročnosti obča ské ý!bgve osti ,něst},se Koloýeč a
také ÍealizÍci toholo prcjektu ajeho tloJinancovliní zprostředků n,ěstyse Koloveč

13, ZM schý.lluje ý přípdďě kladhého ÍozJ'odn tí Plzeňského kruje přijetí dotace a
realizaci pÍojektu _ Bezpečné bÍa ky a také ÍealizLci tohoto projekta ajeho íloÍi d covliní
z pÍostředků městyse Koloýeč'

14. ZM schýaluje ý příp.,dě kkulného |ozhodnu|í MMR ČR přijelí donce na realizaci
pfujekta _ Pfudloužení votloyodu a kanalizace ý obylhé zóně ý sadové ulici v Kolovči a také
fealizaci Íohoto pfojektu ajeho doJinancoýóní z p|ostřeďkt| ,něstyse Koloýeč.

16, ZM schvalfie prchinutí dl ha dl žhíkoýi, pa,,u MUD\. Petru Sýětlíkoýi, IC 18231969,
bytem Rýzmberskd 609' Ktl1ně' ve výši 2.702'- Kč



17' ZM schvo/aje uzoyřeÍí dodÍlka č' 2 k wřejnoprdvní s loríýě o .qilš|ění ýýko,tu
přenesené pfrsobnosti v oblasti řešení přestupkft uzavřené mezi městem Domažlice a
měst}sefu Koloýeč dhe 23.09.2004' ýe aň í dodatkú č. 1 ze dhe 22.7'2011.

18. zM schýaluje uzaýření ýeřejnop|liýhí smlouvy o zajištění v4akonu přenesené působnosti
ý oblas|i zabe4)ečení provedení zápisů úďajů do informačního systému úze,nhí identiÍikace
adfes d ne, oýitostí podle zákona č' 111/2009 Sb,' o aiklaďních rcgistlech' ve znění
poulějších předpisti rnezi městem Staňkov a městysem Koloýeč'

19. ZM schýaluje' ab! městys Koloteč vyhltisil v souladu s noýeloa záko a ě, 561/2004 sb.
o předškol í|h' zókladním' středním, ýyšším odboruéh d ji ém ýzílěllíýáhí 6kolský ztikon),
platnoa o.t 1.1.2012, konkurs na obsazeni místa ředitele ZŠ Koloýeč a MŠ Kotoýeč, s tím že
konkutsní řízení buďe akohčeho n xoi ředitelé škol jmenoúni nejpoalěji do 31.7., Íesp.
1,8.2012.

Neschvaluie:

5. zM,'esclrwlaje rcd kci počtt| jízd služebním wzidlem městyse Koloveč

6' ZM neschýaluje, aby v případě nepotřeby bylo služební vozidlo Fttbii zapdtkováho
v1Jhradně v garáži budovy úřadu městyse

21. ZM neschvaluje lypldcení paušóIní nóhrady t"ýtlěIka místostaÍostce měslse Koloýeě'
ušIého v souvislosti s,yJkonem její funkce' pto kalentldřní Íok 2012 ýe uÍši 5.000'- Kč
s platností orl 01'04.2012 s lím' že neb de paní ístostafostka ýetlena v eyidenci uchazečtt o
zaměstndní na Uřa.Iu pťáce.

22, ZM neschvaluje vyplácení paušální nóhrady výdělku místosttÍostce městyse Koloveč,
ušlél|o ý souýislosti s Ýýkonem její Í hkce, pro kalendóřní rok 2012 ve Ýýši 6.670'- Kč
s pldlt|ostí oď 01,04.2012.

Volí:

4' ZM volí oýěřoýatele zápisa z 1. jedxóní ZM ze ďne 26.03.2012, a Ío MgÍ. Jitku
Gabfielovou a pana yóclaýa Kříže

Nevolí:

3. zM neýolí jiko oýěřoýatele zipisu z 1. jednóní ZM ze dne 26.03.2012' pana Miroslava
Btožoýského a paÍí Mgť' Jitku Gabfieloýou,

Ukltitlá:

20, ZM ukltit[á místostarostce měslJ,^se Koloýeč' aby 4jistila ý soula.Ia s platno legislt,liýou,
Í etodickýt,,i pok|n)} a za po žití dostupných metod výši oblyklého nájemného, kteft by
n,ohl h1ěstys Koloýeě požadoýit oll nójemcit za pfohájeh bytů v Kolověi a mohl tak
postupně přejít z rcgulo|aného nlijemného ke smluýnímu fidjeh én,a.

Termín splnění: do konce dubna 2012



Souhlgsí:

15. ZM s postup|'ou rcalizaci drobných prcjektů městyse Koloýeč ýrcce 2012
nósledujících dle uvedeného se ,dmu dJi|,ančních možnosíí městyse Koloýeč.

Bere na vědomí:

ZM bete na vědom{ výsletlek kontrcly plnění usneseni z5. jednóní ZM konaného dne
14.12.2011

ZM befe na vědomí 1próvu o kontÍok hospodaiení zs Kotoýeč zd obdobi 10 -12,/2011 a
hospoďařen{ MŠ Koloýeč za obďobí 07/11 _ 12/2011(viL příloha č.1 fuipisl|)

ZM beÍe d ýěďottlí 4) iýt| o ko trole hospo.laření měsq)se Koloýeč zd obďobí 10 .12/2011
(ýiL příIoht č.1 zlípbu)

ZM bete na vědomí zpttivu o uýsledcích hospodaření městyse Rolovč, ZŠ Kolowč a MŠ
Kololeě v roce 20]1

ZM bete na ýědomí ýýsleďek přezkolrhrli i hosPodařeni a kontroly ÚsC Koloýeč za Íok
2011, Íj, že hospodaření městyse Koloveě je zcela ý pořóďkl|, p|otože při kontrcle nebyly
4jiště,,y žiď,lé chyby a ne.lostatlq,.

Zápis qůotoven dne: D2.04'2012

Zapsala: Vladimíra Ledvilová, pracovnice Úřadu městyse Koloveč
Jana Peclo\á místosta.ostka Městyse Koloveč

Kontrolu provedl: Ing. václav Pelgl. stalosta

ověřovatelé usnesení:

./

rtt' t
Mgr.Jitka Qábrie]ová

člen ZM
Václav Kříž

člen ZMw .r(Ot
Jana Peclová |ng' Vác|aÝ Pergl
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