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Výsledky 2. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
 

konaného dne 28. 6. 2012 od 19.00 hod. v restauraci „Šumava“ v Kolovči 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
Schvaluje: 
 
1. navržený program jednání ZM ze dne 28.06.2012 
 
2. zápis a usnesení  z 1. jednání ZM ze dne 26.03.2012  
 
8. přijetí dotace městysem Koloveč na realizaci projektu – Řešení havarijního stavu 
v budově ZŠ Koloveč - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení u tělocvičny a úpravu 
navazujících prostor v základní škole v Kolovči a také realizaci tohoto projektu a jeho 
dofinancování z prostředků městyse Koloveč.  
 
9. realizaci projektů (Výměna poškozených šoupat veřejného vodovodu, oprava výtluků 
kolem kanalizačních vpustí a hrnečků vodovodu a plynovodu v Kolovči, Zpracování 
Územního plánu sídelního útvaru Koloveč pro k.ú. Koloveč a k.ú. Zíchov, Zpracování 
Lesního hospodářského plánu pro městys Koloveč, Drobné stavební úpravy a dovybavení 
kulturního domu v Kolovči, Úprava občanské vybavenosti před domem pro seniory 
v Kolovči (lavičky, přístřešek na popelnice, atd.), Zpracování PD na revitalizaci zeleně 
v Kolovči a PD na částečnou rekonstrukci rozhlasu a veřejného osvětlení v Kolovči, 
Osazení orientačního a turistického značení a turistických infotabulí v městysi Koloveč a 
části Zíchov, Zpracování PD na kolovečskou turistickou vyhlídku u vodojemu v Kolovči, 
Výkup pozemků v jihozápadní obytné zóně v Kolovči a jejich následný prodej zájemcům o 
výstavbu RD, Likvidace opuštěných hrobových míst na místním hřbitově v Kolovči, Oprava 
vozovek poškozených místních komunikací v Kolovči, Modernizace vytápění hasičské 
zbrojnice v Kolovči, Oprava fasády kostela Zvěstování Panny Marie v Kolovči) a jejich 
financování z dotací či prostředků městyse Koloveč.  
 
10. snížení původní prodejní ceny nemovitostí (budovy bývalého úřadu městyse Koloveč, 
Tyršova čp. 10, 345 43 Koloveč s příslušenstvím a pozemky KN, parcelou č. 199 – zastavěná 
plocha a parcelo č. 200 – zahrada) ve výši 2.391.200,- Kč, stanovené výnosovým způsobem, 
na cenu ve výši 1.900.000,- Kč, stanovenou zprostředkovatelem prodeje nemovitostí 
Chodskou realitní kanceláří v.o.s.  na základě provedeného tržního ocenění nemovitostí.  
 
11. prodej pozemku, část pozemku KN, č. parcely 94/7 – travní porost o výměře 18 m2, 
oddělený GP č.504-1096/2012 ze dne 18.5.2012 z pozemku KN, č. parcely 94/4 – travní 
porost v k.ú. Koloveč, obec Koloveč manželům Janu a Marii Kovalíčkovým,  bytem 
Domažlická čp. 332, 345 43 Koloveč  za účelem rozšíření zahrady při opravě plotu  u RD čp. 
332, 345 43 Koloveč, s tím, že cena pozemku činí 125,-Kč/m2 a náklady spojené s vkladem 
změny vlastnických práv do katastru uhradí kupující. 
 
12. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti mezi převodcem  Českou republikou - 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rabínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2, Územním pracovištěm Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň na straně 
jedné a nabyvatelem Městysem Koloveč, IČ 00253481, se sídlem U Staré fary 142, 345 43 
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Koloveč na straně druhé, jejímž předmětem je pozemková parcela č. 1532/4 o výměře 365 
m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Koloveč, obec Koloveč. 
 
13. místostarostce městyse Koloveč, Janě Peclové, náhradu výdělku ušlého v souvislosti 
s výkonem její funkce  pro období od 1.7.2012 do 31.12.2012 paušální částkou ve výši 
5000,- Kč měsíčně. 
 
14. , aby bylo osvětlení nemovitosti paní Koppové v ulici U Staré cihelny čp. 303, 345 43 
Koloveč vyřešeno  prodloužením držáku  poslední lampy veřejného osvětlení a mírným 
natočením  směrem k nemovitosti č.p. 303, majitelky paní Drahomíry Koppové 
 
15. prodloužení vnitřního rozvodu plynu do kuchyně restaurace Šumava v Kolovči z vedlejší 
místnosti, kde je umístěn kotel vytápějící restauraci a zakoupení profi plynového sporáku, 
který vybere nájemce restaurace ve spolupráci s městysem Koloveč tak, aby vyhovoval 
provozu kuchyně restaurace. 
 
16. , aby v případech, kdy se nově položená  zámková dlažba  prokazatelně dotýká omítky  
budovy a vlastník takovéto budovy provede na vlastní náklady dodatečnou izolaci zdiva od 
základů budovy a opravu omítky, uhradí Městys Koloveč vlastníkovi proti předloženému 
dokladu nákupní cenu izolační nopové fólie, makadamu a kačírku nebo zámkové dlažby, 
bez nákladů na dopravu tohoto materiálu, pokud vlastník budovy umístí vhodným 
způsobem tento materiál do výkopu mezi od základů odizolované zdivo budovy a existující 
zámkovou dlažbu chodníku (v hloubce cca 60cm a šířce cca 30 cm)“.  
 
Volí: 
 
3. ověřovatele zápisu z 2. jednání ZM ze dne 28.06.2012, a to Josefa Kaše a Miroslava 
Brožovského  
 
Jmenuje: 
 
4. pracovní komisi ve složení: Jana Peclová, Martin Volf a Ing. Milan Mastný za účelem 
přípravy návrhu nové výše v čase a místě obvyklého nájemného v obecních bytech 
v Kolovči. 
 
Ukládá: 
 
5. komisi ve složení Jana Peclová, Martin Volf a Ing. Milan Mastný připravit konečný 
návrh výše obvyklého nájemného, které bude městys Koloveč po projednání s nájemníky 
uplatňovat při pronájmu obecních bytů v Kolovči s účinností od 1.1.2013. 
 
Termín: do 17.8.2012 
 
Souhlasí: 
 
6. se závěrečným účtem Městyse Koloveč, resp. s celoročním hospodařením Městyse 
Koloveč v roce 2011, bez výhrad (závěrečný účet Městyse Koloveč pro r. 2011 – viz. příloha 
č.3 zápisu). 
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7. se závěrečným účtem Svazku Domažlicko, resp. s celoročním hospodařením Svazku 
Domažlicko v roce 2011, bez výhrad (závěrečný účet Svazku Domažlicko pro r. 2011 – viz. 
příloha č.4 zápisu). 
 
Bere na vědomí: 
 

• výsledek kontroly plnění usnesení z 1. jednání ZM konaného dne 26.03.2012  
• , že výše nájemného v místě obvyklá, kterou by mohl městys Koloveč požadovat od 

nájemců obecních bytů se pohybuje v rozmezí od 35,- Kč do 50,- Kč za m2 
pronajímaného bytu, přičemž stávající výše nájemného v obecních bytech městyse 
Koloveč činí 25,- Kč za m2 

•  zprávy o kontrole hospodaření Městyse Koloveč a ZŠ Koloveč za období 1-3/2012 ( 
viz příloha č. 1 zápisu) 

•  rozpočtová opatření městyse Koloveč č.1-3/2012 (viz. příloha č.2 zápisu) 
•  informaci o stavu realizace hlavních záměrů městyse Koloveč (Snížení energetické 

náročnosti ZŠ Koloveč - Zateplení vnějšího pláště budovy ZŠ Koloveč včetně 
půdního prostoru a výměny oken a dveří, Snížení energetické náročnosti občanské 
vybavenosti městyse Koloveč, Pořízení bezpečných fotbalových branek a 
Prodloužení vodovodu a kanalizace v obytné zóně v Sadové ulici v Kolovči) v roce 
2012 

•  kulturní program  kolovečské pouti, která proběhne ve dnech 17. - 19. 8. 2012.  
 

Zápis vyhotoven dne: 04.07.2011 
 
Zapsala :   Jana Peclová místostarostka Městyse Koloveč 
  
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
  
 
 
 
 
 
             Josef Kaše  v.r.                                                             Miroslav Brožovský v.r. 
               člen ZM                                                                                 člen ZM 
        
    
      
 
 
 
 
 
           Jana Peclová  v.r.                                                                Ing. Václav Pergl v.r. 
      Místostarostka  městyse                                                             Starosta městyse 


