
VÝsledky 5. ustavuiícího zasedání Zastupitelstva městyse Ko|oveč

konaného dÍe 05.11.2014 od 18.00 hod' v sále kullurního domu městrse Koloveč

Zastupitelsí'o Měsry.se KoIoveč :

Schvaluie:

]. ,1dýtžený progťdmjeďnóní ZM ze d e 05.11,20I4

2. zdpis d us ese í ze 4. iedflút1í ZM ze dne 09.09.2014

4.' že volba stafosllu fr lnístostdrosty Městyse Koloveč bude ýeřejhti.

6. 4říxení pofice dvou místoslaťostů uěst!se Koloýeč pfu ýolební ob.lobí 2014 - 2018,

7., že ý touto volebním obďobí 2014 _ 2018 buďou ýšichni člehoýé zas|upitelsfi'a ,,,ěstyse
Koloýeč, ýčefuě ítarosq) a dýou n'ístostaÍosttl yyko úvat sýé Íankce jdko .llouhotlobě

euýolněhí'

14.' že volba předseďil a člehtr Finančního a Kontrclního uýboru městyse Koloveč bude
ueřejnd.

21. p|o ýolební období 2014 2018 měsíčttí odměnu stafostoýi a členům zastupitelstva
Měsq*se Koloýeč v mÉi,,,lib1í Ýi,ši' ktetou připouští příslušný prúvní předpis s teÍmínem
jejich posbtoýl,ttí' v případě staÍosty |něs|!se Koloýeč ode dne jeho zýolení do Íu kce
stitosry měsryse Koloýeč g v případě ostathích členťt zastupitelstva městyse Koloýeč ode ďne
koniní stnvajícího jed áhí zasÍupitelstýa městyse Koloveč, tedy od 05,11,2014.

22. pto ýoleb í ob.lobí 2014 _ 2018,něsíčhí odměnu 1. t,'ístostafostoýi t|lěsÓise Koloýeč ve
výši 7'000'- Kč a to ode d e jeho zyole í {lo Íu kce 1, mísÍos\aÍosq) měs,4se Koloýeč, tedy
od 05.11.2014.

23. pto ýoleb í období 2014 _ 2018 flrěsíční odměh 2. místostaťosÍovi uěst|'se Koloveč ve
rJir'..

. 20' 549,- Kč/t,lěsíč|,ě s te|mí em jejíl,o poskytovóní ode dne jejího zýolehí rlo Íu kce
2' |,,ístostirost!, tedy ot 05.11.2014 do dne přijetí nového ýeďo cího úředníka
(proběhne výběrové říze , do pť.lcoýkího poměru na Úřad městyse KoIoýeč s tí,,r, že
blde krcmě úkolft jí sýěřených zastupiÍelstýeh městlse Koloýeč (vií" Usnesenič, 12)
buďe paní Peclovtí po tuto .]obu přecho.lně ý))ko,|ávat dosaýadhí ige ďu v pI é,|,
rouahu.

. 6'000,- Kč/uěsíčně s teÍhú eh, jejího posk!-tovóní ode d e xásledujícího po .Ini
přijaí noúho vedoucího úřetlníka do prucoýhíI|o po,ně|u nd Úřdd městyse Koloýeč.

25, azavření sh,Ioavy o smlouýě budo cí o zřízení slažeb osti inžehýfiké sítě mezi 02
Czech Republic a's', ICl 60193336, se sídleh, PÍaha 4, Michle, z.t B|u,,,Ioýkoa 266/2, 140
22 jako bu.loucí stťtlnot opróvněnou a městysem Koloveč, lČ:002 53481, se sídlem LI S|aft
fary- 142' 345 43 Koloýeč jako bado cí stra ou obtíženo 

' 
související se s!.lýboa s nózýen1

''TM.BTA_DolhdžIice_DoKoH oK,,' k člislem pozeuků I{N, č. parcely 2718 a 2738 v k.it,



Koloýeč' spočíýdjící ve zřízen[' pÍovozov(ittí' útlržbě a opravóch podzemního
komahikač ího ýeďe í.

26. Lzaýřeií smlou|y o s|,,Ioavě budoucí o zřízení ,lužeb osti inženýrské sítě zaříZehí
distfibač í souslaýy mezi ČEZ DistÍibuce' a.s, IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV _
Podmokly, Teplickti 874/8' 405 02' jdko b doucí strunou opróv ěnou a měsllusem Kolowč,
IC:00253481' se sídle,n a Staré fa4,- 142, 345 43 Kolowč, jako budoucí stÍahou obtíženou,
soaýisející se staýbou s názvem ,,Koloyeč, 1029/4, Pat'aw _ k|\N,, k čdsti pozefuku KN, č.
parcely 1029/9 |'k'ú. Koloýeč' spočívající ýe zřízení umktěhí.. provox,oliní zařízení
disltibuční soustaly.

27. uzavření Smlouvy č,-13148446 o poskytnutí podpory ze stdtního Íon.l žiýotního
prosÍředí CR ý imci OPZP na reolizaci pťojektu: ,,Reýitlllizoce zeleně ý ěsi]si Koloýeč,.,
č. ptoj' CZ.1,02/6'5.00/12'16782' přijetí této podpof)) a ďoJinaÚcoýóní feilizace prcjekta
z tozpočta ěsirse Koloýeč'

28. ÍaÝýšení počtu zdměstna ců ý úřadu městlse Koloýeč o jerlnoho zaměsthance' který
bude plnit Í kci baď vedoucího úředníka či ýedoucího úřad měs|yse Koloveč a bude
\:b|in a přijat do pracovního poměru ý nejbližšít,1 |tložnéu te|mína ý soÚlaďa se z.iko em
č. 312/2002 Sb.' o úředxíeich sanosptávných celkťt.

Neschvaluie:

5. zřízení pozice jed ol,o místostaťost! t|,ěs,rse Koloýeč pfu ýolební období 2014 - 2018.

VvdtivtÍ

29' ZM vydávd jednací řli.t zastupitelstýa hěs',se Koloýeč pto volební obtlobí 2014-2018,
ý l,ěužjsou stitloýe !- podrobnosti upravtýící jedkání zastupitetstva městyse Koloveč.

VoIí:

3. ověřovatele zápisu xe 5' jedndní ZM xe tlne 05,11.2014, d to Ing. ylicltlvu Dobšíčkoýo a
MUDI, Josefa Chvala.

8. staťostou Měs1:se Koloýeč pťo ýoleb í období 2014 _ 2018 pana lfig' Vócldýa Pergla.'

9. 1. fltístostaťostou Městyse Koloýeč pÍo ýolební období 2014 _ 2018 pana Petfa H.ijkd

11, 2, , ístost.rfostoa Měsýse Koloveě pro ýolební období 2014 2018 paní Janu Peclovou.

15. předsedou Fiftahčního uý.bofu |fiěstyse Koloveč pto lolební obtlobí 2014 2018 paní
I,1g. nic I dv u D o bš íč k oý o t|.

]ó' členem Fínančního ýýboť měsryse Kolol,eč pto volební obtlobí 2014 2018 pah.l
Josefo Snirce,



17, čIenkou Finančního ýýbora městlse Koloýeč pfo ýoleb í období 2014 _ 2018 paní Mgt'
Jilku Gabrieloyou.

18. předsedou Konttolního ýýboťl| t,lěslluse Kololeč pto volební obtlobí 20]4 _ 2018 pana
MaDÍ. .Iosďa Chýala,

19, čIenem Konbol,1ího ýýboÍu městlse Koloýeč pťo volební obtlobí 2014 2018 pana
Václava Kříže.

20. členkou Ko|'|Íolního Úboru nrěstlse Koloýeč pfo volební období 2014 _ 2018 paní
Mgr. Jitku Gab elovou.

24, členJ, Školské ra.t! při zŠ Koloveč a ýolební období 20]5-2017 a to pana Ing. Vticlat'n
PeÍgld o MUDÍ. Josel|a Chý.lld.

Svěřuie:

10. ]' Místostaťostoýi lěslluse Koloveč prc ýolebhí obďobí 2014 _ 2018' panu PetÍu
Hójkoýi, do sp|úw zejhréha o tyto oblasti ěit|nosti' rcsp. úkoly, za kteté bude odpovědný:

. sptóýa místních ko,,l'l|,ikílcí, ,,,ísÍhí rlopÍiva'

. Spriya' út1ržba' péče' ochfana d hospodaření s veškerým movitým a nehoýitým
maj e t k e,fi m ě s,u s e Ko l o v e č'

. Spťliýd a ú.IÍžba ýeřejných p|ostÍa,,stýí a zeleně,

. Zajišt'oýání ýeřejhého pořlidku a bez.pečnosti ý obci'
C ochrano životního ptostře.Ií i ze|tětlělského půdníhoÍohdu,
. Zastupoýli,1í s|dÍosÍ! ý.1o bě je ho iepřítot|r osti
. Ddlší úkolyje ,u sýěřené sttlťostou měst!.se Koloýeč

12. 2' MísÍostÍrostoýi ,,|ěslJ)se Koloveč prc ýolebhí oblobí 2014 - 2018' paní laně Peclové,
do sptliýJ| zejÍ,lénd tyto oblasti čihhosti, ťesp. úkoly, zd kteťé bude o.Ipoýě.lhti:

. Ndjen,ní byE'

. ochra 4 a roruoj xdruví o Socitilttí věci ýčeÍně pečovotekké slažbJj, op|.Ířovnictýí,
Pohřebnictví,

. odpdďoýéhospodliřstýí,

. Přípťaýa podkladů pro jednóní zastupitelstýa fl,ěst!se Koloýeč'

. Kulturu, společensry\ žiýoÍ (ýe spoluprúci se starostoa a kultaÍní ko|,,isí |,'ěst!se
Koloveč).

. Dop|aýní obslužnost a ýeřejnó dopfaý.r,

. Další úkol),jí svěře,,é sÍarostou městyse Koloýeč

Bere na vědomí:

. ť,stní a písemné složení slibu jerlnotliýými oýě zýole ýfui ěleny ZM Koloveč podle
ust' s 69 odsÍ. 2 zikona č.128,12000 Sb,' o obcích (ýiz příloha č'1 z|ipisa)

. výsledk! ýoleb .lo zrrst pitelstýa ,fiěsj)se Koloveč kona Í1ch ýe dnech 10' a 11. říjtld
2014 pro naďcházející volební obrlobí let 2014 _ 2018 (ýiz. příIoha č. 2 ztipisu).

. zpf.iýu o k,htrole hospo.Iařeftí Zs Koloveč zd obdobi od 1.7.20l.l do 30.9. 2014
(vil; příloha č, 3 ztipisu)'



. qnúýu o konbole hospodaření MěstJJse Koloýeč za obdobt o.t 1.7.2014 do 30'9. 2014
(viv přiloha č. j xápbu)'

Zřizuie:

13, Finanční a Kontrolní ýbot měsl1se Koloýeě, s tít 
' že oba uýbory badou tříčIenné.

Zápis lYhotoven dne: 10'11.2014

Zapsal : Ing. v. P€rgl' J' Peclová' vladimlřa Ledvinová

Kontrolu provedl : Ing. václav Pergl' starosta

Ověřovatelé usnesení:

$,-1t""2,,
Ing. václava Dobšíčková

člen ZM

Místostalostka městys€

vl
MUDI. Josefklhval

č|elZM

0
Ing. václa Pergl
Starosta ěstyse


