Výsledky 2. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč
konaného dne 01. 07. 2013 od 18.00 hod. v restauraci Šumava v Kolovči
Zastupitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluje:
1. navržený program jednání ZM ze dne 01.07.2013
2. zápis a usnesení z 1. jednání ZM ze dne 22.04.2013
5. výši nájemného za pronájem hrobových míst na hřbitově v Kolovči na období 2014-2023
ve výši 5,- Kč/m2 hrobového místa/rok včetně způsobu platby předem 1 x za 10 let a
kalkulaci nákladů na služby související s užíváním hrobových míst na hřbitově v Kolovči za
rok 2012, která bude sloužit pro výpočet nákladů jednotlivá hrobová místa/rok na období
2014-2023, včetně způsobu platby těchto nákladů a to předem 1 x za 5 let. (Kalkulace
nákladů na služby související s užíváním hrobových míst pro rok 2012 - viz příloha č. 4
zápisu)
7. realizaci jednotlivých investičních a neinvestičních akcí městyse Koloveč v roce 2013 a
jejich financování z dotací či z prostředků městyse Koloveč v roce 2013 v závislosti na vývoji
příjmové stránky rozpočtu městyse Koloveč (Seznam investičních a neinvestičních akcí
městyse Koloveč v roce 2013- viz. příloha č.5 zápisu).
8. pronájem pozemku KN ve vlastnictví městyse Koloveč, parcely č. 1371 – orná půda 840
m2, v k.ú. a obci Únějovice nájemci Zemědělské akciové společnosti Koloveč, a.s. se sídlem
Tyršova 146, 345 43 Koloveč, IČ 47717700, k provozování zemědělské výroby, pronájem na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou na dobu 1-5 let, nájemné min. 2 200,- Kč za 1ha plochy
pozemku ročně.
9. pronájem pozemků KN ve vlastnictví městyse Koloveč, které byly zařazené do KPÚ
Koloveč, a u nichž zanikl nájemní vztah Rozhodnutím MZeČR, PÚ Plzeň jih, č.j.
1427/2012/1307220 ze dne 4.9.2012 o výměně a přechodu vlastnických práv k pozemkům
v k.ú. Koloveč, jmenovitě č. parcely 2170, 2172, 2181, 2182 a 2207 v k.ú. Koloveč
nájemcům Petr Toupal, Lidická 326, 345 43 Koloveč, MVDr. Karel Kobr, Jabloňová 345,
345 43 Koloveč, Jaroslav Klička, Tyršova 12, 345 43 Koloveč, Miroslav Toušek, Hřbitovní
120, 345 43 Koloveč, Josef Bouda, Palackého 333, 345 43 Koloveč a Karel Kodýtek,
Husova 51, 345 43 Koloveč k užívání jako zahrady, pronájem na dobu neurčitou s měsíční
výpovědní lhůtou, nájemné je ve výši 1,- Kč za m2 pozemku ročně.

Volí:
3. ověřovatele zápisu ze 2. jednání ZM ze dne 01.07.2013, a to Petra Hájka a Martina Volfa

Ukládá:
6. místostarostce městyse Koloveč připravit nové smlouvy „O nájmu hrobového místa“,
včetně stanovení výše nákladů na nájem jednotlivých hrobových míst a nákladů za užívání
jednotlivých hrobových míst a zajistit uzavření smluv s uživateli hrobových míst .
Termín: do 31.12.2013.
10. starostovi městyse Koloveč odvolat v souladu s ust. § 68, odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů pana Radka Andrle, nar. 31.3.1966, bytem
Tovární 358, 345 43 Koloveč, s účinností od 3.7.2013, z funkce velitele jednotky
dobrovolných hasičů městyse Koloveč.
11. starostovi městyse Koloveč ukončit v souladu s ust. § 75 a následujících zákoníku práce
s panem Radkem Andrle, nar. 31.3.1966, bytem Tovární 358, 345 43 Koloveč, s účinností
od 3.7.2013, členství v jednotce dobrovolných hasičů městyse Koloveč.

Souhlasí:
4. se závěrečným účtem Svazku Domažlicko v roce 2012, resp. s celoročním hospodařením
Svazku Domažlicko v roce 2012, bez výhrad (závěrečný účet Svazku Domažlicko pro r. 2012
– viz příloha č. 2 zápisu)

Bere na vědomí:
- výsledek kontroly plnění usnesení z 1. jednání ZM konaného dne 22.4.2013
- zprávu o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč za období 1-3/13 (viz. příloha č.1 zápisu)
zprávu o kontrole hospodaření městyse Koloveč za období 1-3/13 (viz. příloha č.1 zápisu)
rozpočtová opatření Městyse Koloveč č.1-4/2013 (rozpočtová opatření č.1-4/2013 - viz.
příloha č. 3 zápisu)
- obsah protokolu o veřejnoprávní kontrole provedené Českou školní inspekcí podle § 174
odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004, která se uskutečnila dne 16.-17.04.2013 v MŠ Koloveč a
přijatá opatření (Protokol o veřejnoprávní kontrole České školní inspekce v MŠ Koloveč,
viz. příloha č.6 zápisu).
- program Kolovečské pouti 17. – 18. 8. 2013 a umístění pouťových atrakcí zpět na náměstí
Svobod v Kolovči.
- přijetí pana Petra Hájka do pracovního poměru městyse Koloveč na pracovní pozici
TECHNIK – ÚDRŽBÁŘ, s nástupem k 1.7.2013, místo výkonu práce: Úřad městyse
Koloveč, U Staré fary čp. 142.
Zápis vyhotoven dne: 5.7.2013
Zapsala: Jana Peclová místostarostka Městyse Koloveč, Marie Leiderová a Ing. Václav Pergl

Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč
Ověřovatelé usnesení:

Petr Hájek v.r.
člen ZM

Jana Peclová v.r.
Místostarostka městyse

Martin Volf v.r.
člen ZM

Ing. Václav Pergl v.r.
Starosta městyse

