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Výsledky 2. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
konaného dne 19. 4. 2021 od 19:00 hod. v kulturním domu Koloveč. 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
Schvaluje: 
 

1.   navržený program jednání ZM ze dne 19. 4. 2021 

 

2.   zápis a usnesení z 1. jednání ZM ze dne 15. 3. 2021.  

 

4.   realizaci jednotlivých investičních a neinvestičních akcí městyse Koloveč v roce 2021 dle 
seznamu akcí, který  tvoří  přílohu č. 1 zápisu a jejich financování z dotací či z prostředků 
městyse Koloveč v roce 2021 v závislosti na vývoji příjmové a výdajové stránky rozpočtu 
městyse Koloveč pro rok 2021. 

 

5.   rozpočet městyse Koloveč na rok 2021 jako schodkový. Příjmová stránka rozpočtu byla 
sestavena na daňové příjmy v položkách, přijaté transfery v položkách a ostatní příjmy v 
paragrafech, v celkové výši 29.155.343,- Kč. Výdajová stránka rozpočtu byla sestavena na 
paragrafy, v celkové výši 30.425.188,- Kč. Schodek rozpočtu ve výši 1.269.845,- Kč bude 
spolu se splátkami úvěru v roce 2021 u ČS ve výši 156.000,- Kč  financován z uspořených 
finančních prostředků let minulých. Součástí rozpočtu jsou i schválené finanční příspěvky 
včetně účelu jejich použití pro zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koloveč a finanční 
příspěvek poskytnutý Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na území 
Plzeňského kraje v roce 2021 ve výši 53.295,-Kč a finanční příspěvek TJ Slavoj Koloveč na 
dofinancování investiční akce rekonstrukce budovy Sauny ve výši 53.000,- Kč. Ostatní 
finanční příspěvky občanským sdružením, spolkům a ostatním právnickým osobám budou 
schvalovány až v polovině roku 2021 dle aktuální situace v souvislosti s opatřeními v rámci 
šíření nemoci COVID-19 a možností jejich řádného fungování v roce 2021.   

 

 

 

7.   realizovat přebytek hospodaření Základní a Mateřské školy Koloveč z roku 2020 takto: 
A)  Přebytek hospodaření Základní školy Koloveč za rok 2020 ve výši 274.832,79 Kč převést 
celý do rezervního fondu ZŠ Koloveč.  
B) Přebytek hospodaření Mateřské školy Koloveč za rok 2020 ve výši 126.092,73 Kč převést 
celý do rezervního fondu MŠ Koloveč. 
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8.   střednědobý výhled rozpočtu městyse Koloveč na období 2022 – 2023 (střednědobý 
výhled rozpočtu v základním členění – viz příloha č. 3. zápisu) 

 

Volí:  

3.   ověřovatele zápisu a usnesení ze 2. jednání ZM ze dne 19. 4. 2021, a to paní 
Ing. Václavu Dobšíčkovou a pana Bohumila Cimburka. 

 

Ukládá: 
 

6.  starostovi městyse Koloveč uzavřít s Plzeňským krajem veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje v 
roce  2021 a uzavřít s TJ Slavoj Koloveč veřejnoprávní smlouvu na dofinancování 
investiční akce rekonstrukce budovy Sauny (dle Usnesení č. 5.). 

 

Zápis vyhotoven dne: 20. 4. 2021 
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Kamila Krištofová, Ing. Václav Pergl 
 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Václava Dobšíčková                                                                     Bohumil Cimburek   

              člen ZM                                                 člen ZM 

 

 

 

 

   Petr Hájek                                                 Ing. Václav Pergl  

místostarosta městyse Koloveč                                        starosta městyse Koloveč 


