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Výsledky 4. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
konaného dne 20. 6. 2022 od 18:00 hod. v kulturním domu Koloveč. 
 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
 
Schvaluje: 
 

 
1.  navržený program jednání ZM ze dne 20. 6. 2022 
 
2.  zápis a usnesení ze 3. jednání ZM ze dne 20. 4. 2022.  
 
 
4.  poskytnutí finančních příspěvků na činnost v roce 2022 z rozpočtu městyse Koloveč pro žadatele 
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, IČ:45331154 ve výši 5.000,- Kč a pro žadatele KLUB 
TŘETÍ ARMÁDY PLZEŇ, IČ:26992183 ve výši 5.000,- Kč.  
 
 
6. ZM  schvaluje rozpočtové opatření Městyse Koloveč č. 1/2022 (rozpočtové opatření č. 1/2022 - viz 
příloha č. 5. zápisu). 
 
 
7.  účetní závěrku Městyse Koloveč za rok 2021, tj. Výkaz zisků a ztrát, Rozvahu, Přílohu (účetní 
závěrka – Městyse Koloveč - viz příloha č. 6).   
 
 
8.  Závěrečný účet městyse Koloveč za rok 2021 a celoroční hospodaření městyse Koloveč bez 
výhrad, včetně inventarizační zprávy za rok 2021 a převodu hospodářského výsledku z roku 2021 ve 
výši 6.148.498,01 Kč z účtu 431 na účet 432. (Závěrečný účet - viz příloha č. 7 zápisu). 
 
 
9.  Smlouvu o vypořádání za rušenou část vodního díla č. PVL-277/2022/SML, mezi smluvními 
stranami Povodí Vltavy, státní podnik, IČ:70889953 dále Státní pozemkový úřad, IČ:01312774 a 
městys Koloveč, IČ:00253481. Městys Koloveč se stane budoucím vlastníkem části Kolovečského 
potoka v délce 214 m, jako součásti plánované stavby vodní nádrže VN1 a vedlejší cesty VPC 4.17 a 
k.ú. Koloveč. Za tuto zrušenou část potoka Městys Koloveč uhradí Povodí Vltavy, státnímu podniku 
peněžní náhradu ve výši 7.187,- Kč z rozpočtu městyse Koloveč. 
 
 
11.  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PVL-620/2022/SML, mezi smluvními 
stranami Povodím Vltavy, státní podnik, IČ:70889953, dále Státním pozemkovým úřadem, 
IČ:01312774 a městysem Koloveč, IČ:00253481. Městys Koloveč jako budoucí oprávněný bude mít 
zapsáno v katastru nemovitostí zřízení služebnosti práva umístění, provozování a běžnou údržbu 
stavby vyústění otevřeného odvodňovacího příkopu do vodního toku, jako součásti plánované stavby 
vodní nádrže VN1 a vedlejší cesty VPC 4.17 a k.ú. Koloveč. Za zřízení služebnosti uhradí Městys 
Koloveč Povodí Vltavy, státnímu podniku jednorázový poplatek ve výši 314,- Kč bez DPH za m2 
plochy stanovené skutečným zaměřením a jednorázový poplatek za administraci budoucí smlouvy ve 
výši 5.550,- Kč bez DPH a jednorázový poplatek za administraci smlouvy o budoucí smlouvě částku 
ve výši 4.360,- Kč bez DPH. Částky budou uhrazeny z rozpočtu městyse Koloveč. 
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13 .  přijetí a použití účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 350.000,- Kč do 
rozpočtu městyse Koloveč na akci „Generální oprava elektroinstalace v ZŠ Koloveč – I. etapa“, 
z dotačního titulu Plzeňského kraje „PSOV PK 2022 – Projekty obcí“ s tím, že Městys Koloveč 
dofinancuje akci ze zdrojů městyse Koloveč. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo poskytnutí 
účelové finanční dotace Usnesením č. 652/22 dne 4. 4. 2022.  
 
 
15.  uzavření smlouvy o dílo na akci „Generální oprava elektroinstalace v ZŠ Koloveč – I. etapa“, 
mezi městysem Koloveč a zhotovitelem díla GABRIEL a PANGRÁC, spol. s r.o., se sídlem Školní 
112, 34401 Domažlice, IČ:45349576, za cenu díla 933.154,42 Kč včetně DPH.  
 
 
17.  přijetí a použití účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 5.000.000,- Kč do 
rozpočtu městyse Koloveč na akci „Koloveč – kanalizace“, z dotačního titulu Plzeňského kraje 
Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2022 s tím, že Městys Koloveč dofinancuje akci ze 
zdrojů městyse Koloveč dále z bankovního úvěru a z poskytnuté dotace Státního fondu životního 
prostředí ČR. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo poskytnutí účelové finanční dotace 
Usnesením č. 791/22 dne 13. 6. 2022.  
 
 
19.  směnu pozemků v k.ú. Koloveč mezi Městysem Koloveč, pozemek KN, parcela č. 3120 o výměře 
284 m2, ostatní plocha – jiná plocha, zapsaný na LV 1 v k.ú. a obci Koloveč, respektive jeho část 
oddělená Geometrickým plánem č. 708-2050/2022 ze dne 31. 3. 2022 a nově označená jako pozemek 
KN, č. parcely 3120/2 o výměře 12 m2, ostatní plocha – jiná plocha a Ing. Ladislavem Pflugem, 
bytem Trnčí 3, 34012 Ježovy, RČ:5812031753 a Petrem Pflugem, bytem Smetanova 405, 33214 
Chotěšov, RČ:8111132161, pozemek KN, parcela č. 939/64 o výměře 52 m2, lesní pozemek, zapsaný 
v katastru nemovitostí na LV č. 538 pro k.ú. a obec Koloveč, respektive jeho část oddělená 
Geometrickým plánem č. 704-2018/2022 ze dne 21. 1. 2022 a nově označená jako pozemek KN, č. 
parcely 939/83 o výměře 12 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace. 
Směna pozemků je realizována za účelem narovnání vlastnického vztahu městyse Koloveč 
k pozemku nacházejícího se pod novostavbou lesní cesty, která je ve vlastnictví městyse Koloveč.  
Směna pozemků proběhne za následujících podmínek: Výměra a cena obou pozemků v čase a místě 
obvyklá je stejná, proto budou směňující strany po realizaci směny zcela vyrovnány. Městys Koloveč, 
jakožto iniciátor směny, uhradí správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do KN. 
Vlastní směna nemovitostí bude uskutečněna na základě směnné smlouvy. 
 
 
21.  koupi nemovitostí, pozemek KN, č. parcely 939/85 o výměře 10 m2, ostatní plocha – ostatní 
komunikace, v k.ú. a obci Koloveč z vlastnictví pana Josefa Kadlece, RČ:6510150493, bytem 
Tyršova 33, 345 43 Koloveč; pozemek KN, č. parcely 939/92 o výměře 9 m2, ostatní plocha – ostatní 
komunikace, v k.ú. a obci Koloveč, z vlastnictví pana Václava Gabriela, RČ:7204172030, bytem 
Suvorovova 2011/49, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň; pozemek KN, č. parcely 939/90 o výměře 
44 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, v k.ú. a obci Koloveč, z vlastnictví pana Václava Kaše, 
RČ:6707171262, bytem Tyršova 24, 345 43 Koloveč; pozemek KN, č. parcely 939/91 o výměře 14 
m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, v k.ú. a obci Koloveč, z vlastnictví paní Aleny Cozlové, 
RČ:5654170984, bytem Domažlická 76, 345 43 Koloveč; pozemek KN, č. parcely 3111/2 o výměře 3 
m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, v k.ú. a obci Koloveč,  pozemek KN, č. parcely 939/88 o 
výměře 13 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, v k.ú. a obci Koloveč a pozemek KN, č. parcely 
939/86 o výměře 8 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, v k.ú. a obci Koloveč, z vlastnictví paní 
Zdeňky Forstové, RČ:465626141, bytem Nové Dvory 4, 345 61 Močerady; pozemek KN, č. parcely 
3108/2 o výměře 4 m2, ostatní plocha – jiná plocha, v k.ú. a obci Koloveč,  a pozemek KN, č. parcely 
939/84 o výměře 38 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, v k.ú. a obci Koloveč, z vlastnictví 
paní Mgr. Marcely Langové, RČ:6358160083, bytem Sídliště Nad plovárnou 509, Bohosudov, 417 
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41 Krupka; pozemek KN, č. parcely 2674 o výměře 10 m2, zahrada, v k.ú. a obci Koloveč, 
z vlastnictví manželů Jana a Heleny Šulcových, RČ:7008222078, RČ:7155192088, oba bytem U 
Velkého rybníka 2285/46, Bolevec, 323 00 Plzeň; pozemek KN, č. parcely 2280 o výměře 68 m2, 
trvalý travní porost, v k.ú. a obci Koloveč, z vlastnictví osob pana Ing. Ludvíka Chvála, 
RČ:5907071093, bytem Poděvousy 12, 345 61 Staňkov a paní Bc. Jany Součkové, RČ:6559271257, 
bytem Domažlická 6, 345 43 Koloveč; pozemek KN, č. parcely 2278 o výměře o výměře 26 m2, 
zahrada, v k.ú. a obci Koloveč, z vlastnictví osob paní Adély Procházkové, RČ:8256262069, bytem 
Tyršova 30, 34543 Koloveč a paní Markéty Procházkové, RČ:7655271767, bytem Tyršova 30, 34543 
Koloveč a pozemek KN, č. parcely 2277 o výměře 39 m2, zahrada, v k.ú. a obci Koloveč, z vlastnictví 
osob paní Venduly Leiderové, RČ:8860052300, bytem Kvíčovice 64, 345 62 Holýšov a Petry 
Svobodové, RČ:8556121882, bytem U pošty 389, 345 61 Staňkov do vlastnictví městyse Koloveč, 
IČ:00253481 za účelem vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, které se nacházejí pod 
novostavbou lesní cesty a stávající místní a účelové komunikace v Kolovči a to za celkovou kupní 
cenu ve výši 4.500,- Kč (15,- Kč /m2)  s tím, že součástí kupní smlouvy bude, že kupující strana 
uhradí správní poplatek, spojený s vkladem vlastnického práva do KN. Vlastní prodej nemovitostí  
bude uskutečněn na základě kupní smlouvy. 
 
 
23.  podrobný plán realizace projektu navýšení kapacity MŠ Koloveč a sloučení gastra MŠ a ZŠ 
Koloveč (viz. příloha č. 8 zápisu). 
 
 
Volí:  

3.  ověřovatele zápisu a usnesení ze 4. jednání ZM ze dne 20. 6. 2022, a to pana Ladislava Jandu a 
Ing. Václavu Dobšíčkovou. 
 
 
 
 
Ukládá: 
 
 
5.  starostovi městyse Koloveč uzavřít s jednotlivými žadateli veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na činnost v roce  2022 (dle Usnesení č.     4.). 
 
 
10 .  starostovi městyse Koloveč uzavřít Smlouvu o vypořádání za zrušenou část vodního díla č. 
PVL-277/2022/SML podle Usnesení  č.       9.   
 
 
12 .   starostovi městyse Koloveč uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PVL-
620/2022/SML podle Usnesení  č.      11.   
 
 
14 .  starostovi městyse Koloveč uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace podle Usnesení  č.          13.   
 
 
16.   starostovi městyse Koloveč uzavřít Smlouvu o dílo podle Usnesení č.    15. 
 
18.  starostovi městyse Koloveč uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace podle Usnesení  č.         17.   
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20.  starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování směnné smlouvy podle Usnesení č.     19. ZM 
Koloveč a tuto směnou smlouvu za městys Koloveč uzavřít a zajistit podání návrhu na vklad do KN. 
 
 
22.  starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování kupní smlouvy podle Usnesení č.    21. ZM 
Koloveč a tuto kupní smlouvu za městys Koloveč uzavřít a zajistit podání návrhu na vklad do KN. 
 
 
24.  úkol finančnímu výboru zastupitelstva městyse Koloveč, aby prověřil jednotlivá odběrná místa v 
městysi Koloveč a v MŠ a ZŠ Koloveč s vyšším odběrem elektřiny a plynu a zde navrhl možná 
úsporná opatření, směřující ke snížení odběru plynu či elektrické energie nebo úsporná opatření 
v rozpočtech městyse Koloveč, MŠ či ZŠ Koloveč směřující k zajištění financování zvýšených 
nákladů na energie. Termín pro zpracování návrhů je stanoven do 31. 8. 2022, o podklady je nutné 
požádat účetní městyse Koloveč, MŠ a ZŠ Koloveč.  
 
 
 
 
Nesouhlasí: 
 
25.  s prodejem pozemků KN, č. parcely 307/1 – manipulační plocha o výměře 344 m2 a č. parcely 
1545/11 – ostatní komunikace o výměře 22 m2 v k.ú. a obci Koloveč, s ohledem na veřejný 
charakter předmětných pozemků, které dnes tvoří parkoviště sousedící s obchodním domem 
v Palackého ulici, dále chodník při ulici Palackého a přilehlé veřejné prostranství, z vlastnictví 
Plzeňského biskupství, do soukromých rukou. 
 
 
 
Pověřuje: 

 
26.  starostu městyse Koloveč jednat v souladu s usnesením č. 25 s P. Mgr. Wojciechem Pelowským, 
farářem Římskokatolické farnosti Koloveč. 
 
 
 
Bere na vědomí:  

 
-   splnění úkolu uloženého Usnesením č. 6 ze 3. jednání ZM ze dne 20. 4. 2022 starostovi městyse 
Koloveč. 
 
 
-   splnění úkolu uloženého Usnesením č. 10 ze 3. jednání ZM ze dne 20. 4. 2022 Úřadu městyse 
Koloveč. 
 
 
-   splnění úkolu uloženého Usnesením č. 12 ze 3. jednání ZM ze dne 20. 4. 2022 starostovi městyse 
Koloveč. 
 
 
-  splnění úkolu uloženého Usnesením č. 14 ze 3. jednání ZM ze dne 20. 4. 2022 starostovi městyse 
Koloveč. 
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-  splnění úkolu uloženého Usnesením č. 16 ze 3. jednání ZM ze dne 20. 4. 2022 starostovi městyse 
Koloveč. 
 
-  splnění úkolu uloženého Usnesením č. 21 ze 3. jednání ZM ze dne 24. 6. 2021 starostovi městyse 
Koloveč. 
 
 
-  výsledek zprávy z činnosti finančního výboru o kontrole hospodaření  městyse Koloveč za období 
1. Q 2022 (viz. příloha č. 1 zápisu). 
 
 
-  výsledek  zprávy o kontrolní činnosti kontrolního výboru městyse Koloveč ze dne 15.4. 2022 
za období 1. Q 2022 (viz. příloha č. 2 zápisu). 
 
 
-  Protokol o veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci městyse Koloveč – MŠ Koloveč 
za období od 07- 12/2021,  která proběhla v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně a doplnění některých zákonů (viz. příloha č. 3 zápisu). 
 
 
-  Protokol o veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci městyse Koloveč – ZŠ Koloveč 
za období od 07- 12/2021,  která proběhla v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně a doplnění některých zákonů   (viz. příloha č. 4 zápisu). 
 
 
-   Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávního celku městyse Koloveč 
za rok 2021 s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
 
-  informaci Úřadu městyse Koloveč o počtu 2 sezónních zaměstnanců zajišťujících v městysi 
Koloveč a na Zichově řádnou údržbu majetku městyse Koloveč a veřejných prostranství včetně 
zeleně. Na financování části mzdy je vždy využíván dotační program úřadu práce.  
 
 
-  informaci, že od 1. 9. 2022 bylo přijato do MŠ Koloveč celkem 29 dětí na pracoviště Koloveč 22 
dětí a na pracoviště Těšovice 7 dětí a od 1. 9. 2022 bylo přijato do ZŠ Koloveč celkem 25 dětí, a že 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje udělila výjimku kapacity počtu dětí v MŠ Koloveč na 
období 2022 – 2025 a výjimku z plnění hygienických požadavků do 31. 8. 2025. 
 
 
-  informaci průběh investiční akce Koloveč – kanalizace a ČOV 
 
 
-  informaci o zvýšených nákladech za elektrickou energii a plyn, které bude nutné hradit z rozpočtu 
městyse a zvýšené náklady za odstranění komunálního odpadu a separovaného odpadu. 
 
 
-  informaci o jednání městyse Koloveč a společnosti Cetin a.s. o případném vybudování a napojení 
nemovitostí v obytných zónách městyse Koloveč na vybudovanou optickou síť. 
 
 
- , že Plzeňský kraj ocenil přínos městyse Koloveč a jeho obyvatel tradiční lidové kultuře a že 
Plzeňský kraj zapsal městys Koloveč do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury 
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Plzeňského kraje, jako nositele nemateriálního kulturního dědictví Plzeňského kraje – lidové tradice 
„Kolovečského divotvorného mlýna na báby“.  
 
 
-  seznam a termíny kulturních akcí, které proběhnou do konce září 2022 v městysi Koloveč. 
 
 
- , stav podnětů od občanů, které byly vzneseny na dřívějších veřejných zasedání v roce 2022. 
 
 
- , že Finanční úřad pro Plzeňský kraj provádí daňovou kontrolu u spisů „Územní plán Koloveč“ a 
„Modernizace hasičské zbrojnice Městyse Koloveč“. 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 21. 6. 2022 
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Kamila Krištofová, Ing. Václav Pergl 
 
 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Ladislav Janda                                                                    Ing. Václava Dobšíčková 
                                       člen ZM                                              člen ZM 

 

 

 

 
 
 
 
   Petr Hájek                                        Ing. Václav Pergl  
místostarosta městyse Koloveč                                starosta městyse Koloveč 


