Výsledky 1. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč
konaného dne 30.3.2015 od 19.00 hod. v sále kulturního domu městyse Koloveč
Zastupitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluje:
1. navržený program jednání ZM ze dne 30.3.2015
2. zápis a usnesení ze 6. jednání ZM ze dne 08.12.2014
4. účetní závěrky Základní školy Koloveč, příspěvkové organizace a Mateřské školy
Koloveč, příspěvkové organizace za rok 2014 (účetní závěrky – viz. příloha č. 2 zápisu)
5. rozpočet městyse Koloveč na rok 2015, včetně výše poskytnutých příspěvků a účelu jejich
použití ZŠ a MŠ Koloveč, občanským sdružením, svazkům měst a obcí a ostatním
právnickým osobám (rozpočet v základním členění - viz. příloha č. 3 zápisu)
6. výsledek hospodaření ZŠ Koloveč a MŠ Koloveč a dále posílení rezervního fondu ZŠ
Koloveč o finanční částku 132.326,45 Kč a posílení fondu odměn ZŠ Koloveč o částku
30.000,00 Kč, vytvořené jejím výsledkem hospodaření v roce 2014 a dále posílení rezervního
fondu MŠ Koloveč o finanční částku 259.792,39 Kč, vytvořenou jejím výsledkem
hospodaření v roce 2014.
7. rozpočtový výhled městyse Koloveč na období 2016 – 2017 (rozpočtový výhled
v základním členění - viz. příloha č. 4 zápisu)
8. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích, kompetenci Ing. Václava Pergla,
starosty městyse Koloveč, k provádění rozpočtových opatření městyse Koloveč, pokud v
jednotlivém případě (jedno rozpočtové opatření) nepřesáhne jeho výše částku 500 000,00 Kč
na straně příjmové a pokud v jednotlivém případě (jedno rozpočtové opatření) nepřesáhne
jeho výše částku 500 000,00 Kč na straně výdajové a dále ke schvalováním přijetí všech
dotací přidělených městysi Koloveč na straně příjmů a výdajů popřípadě ve financování.
9. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-0008931/1 Koloveč, p.č. 1029/3,2
Veber – TS, kNN mezi Městysem Koloveč a ČEZ Distribuce, a.s.. Předmětem této smlouvy
je zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení a umístění součásti
distribuční soustavy „kabelového vedení VN, NN a jednosloupové trafostanice“ na
pozemcích KN, parcelách č. 1029/9, 2661 a 2718 v k.ú. Koloveč, vedených na LV 1 ve
vlastnictví městyse Koloveč. Rozsah VB je určen GP, který je nedílnou součástí smlouvy.
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
náhradu ve výši 5.501 Kč včetně DPH.
10. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu IV-12-0009860/1/VB Koloveč, p.č. 1029/7, Vojtíšek mezi
Městysem Koloveč a ČEZ Distribuce, a.s. . Předmětem této smlouvy je uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, zřízení a vymezení věcného břemene –
osobní služebnosti – zřízení a umístění součásti distribuční soustavy „kabelového vedení
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VN, NN a jednosloupové trafostanice“ na pozemku KN, parcele č. 2661 v k.ú. Koloveč,
vedené na LV 1 ve vlastnictví městyse Koloveč a smlouvy o právu provést stavbu. Rozsah
VB bude určen GP, který bude nedílnou součástí smlouvy. Služebnost bude zřízena na dobu
neurčitou. Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 1000 Kč + DPH.
11. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu IV-12-0009548/1/VB Koloveč, p.č. 1029/4, Paťava mezi
Městysem Koloveč a ČEZ Distribuce, a.s. . Předmětem této smlouvy je uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, zřízení a vymezení věcného břemene –
osobní služebnosti – zřízení a umístění součásti distribuční soustavy „kabelového vedení
VN, NN a jednosloupové trafostanice“ na pozemku KN, parcele č. 2661 v k.ú. Koloveč,
vedené na LV 1 ve vlastnictví městyse Koloveč a smlouvy o právu provést stavbu. Rozsah
VB bude určen GP, který bude nedílnou součástí smlouvy. Služebnost bude zřízena na dobu
neurčitou. Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 1000 Kč + DPH.
12. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 11010051351; TM-BTA-Domažlice-DOKOH-OK mezi Městysem Koloveč a O2 Czech Republic
a.s.. Předmětem této smlouvy je uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení a umístění
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích KN, parcelách
č. 2718, 2661, 2666, 2279, 1654/2 a 1634 v k.ú. Koloveč, vedené na LV 1 ve vlastnictví
městyse Koloveč s podmínkou, že podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě na pozemcích KN, parcelách č. 2718, 2661, 2666, 2279, 1654/2 a 1634 v k.ú. Koloveč,
vedené na LV 1 ve vlastnictví městyse Koloveč bude uloženo co nejblíže k vlastnické hranici
předmětných pozemků, aby nebránilo budoucímu plánovanému položení inženýrských sítí a
dále, že bude uloženo v dostatečné hloubce, min. 1 m, aby nebránilo plánované
rekonstrukci vozovek dotčených komunikací. Rozsah VB bude určen GP, který bude
nedílnou součástí smlouvy. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. Služebnost bude
zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 3000 Kč + DPH.
13. koupi části pozemku KN, č. parcely 1280/1 o výměře cca 17m2 v k.ú. Zichov (výměra
bude upřesněna po vyhotovení GP). Prodávající: Milan Honomichl, Pěnkavova 286/14,
Černice, 32600 Plzeň, kupující: Městys Koloveč, IČ 00253458, U Staré fary 142, 34543
Koloveč. Kupní cena 120,00 Kč/m2 pozemku, s tím, že kupující uhradí náklady spojené se
sepsáním kupní smlouvy, s vyhotovením GP a příslušné správní poplatky spojené s vkladem
vlastnického práva do KN.
14. koupi části pozemku KN, č. parcely 10/9 o výměře cca 68 m2 (výměra bude upřesněna
po vyhotovení GP) a pozemek KN, č. parcely 1279/3 o výměře 21 m2 v k.ú. Zichov.
Prodávající: ZAS Koloveč, Tyršova čp.146, 34543 Koloveč, kupující: Městys Koloveč, IČ
00253458, U Staré fary 142, 34543 Koloveč. Kupní cena 120,00 Kč/m2 pozemku, s tím, že
kupující uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, s vyhotovením GP a příslušné
správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do KN.
15. podání žádosti o bezúplatný převod a vlastní převod pozemku KN, č. parcely 1532/12 o
výměře 246 m2 v k.ú. Koloveč z vlastnictví ČR – příslušnost hospodaření Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, územní
pracoviště Plzeň do vlastnictví Městyse Koloveč, U Staré fary čp. 142, 34543 Koloveč, IČ:
00253481
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17. navýšení stávající měsíční odměny všem neuvolněným členům zastupitelstva městyse
dle novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
ve znění pozdějších předpisů a to o 3,5% s platností od 01.04.2015.

Neschvaluje:
16. uzavření smlouvy s panem Lagronem, bytem Doubova 468, Domažlice IČ 11408839,
provozovatelem pouťových atrakcí, o dlouhodobém pronájmu pozemků v k.ú. Koloveč pro
provozování pouťových atrakcí během kolovečské pouti.

Volí:
3. ověřovatele zápisu z 1. jednání ZM ze dne 30.3.2015, a to pana Radka Andrle a Mgr.
Jitku Gabrielovou

Bere na vědomí:
• výsledek kontroly plnění usnesení ze 6. jednání ZM konaného dne 08.12.2014
• zprávu o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč za období 4.Q 2014 a MŠ Koloveč za
období 07/14 – 12/2014 (viz. příloha č. 1 zápisu)
• zprávu o kontrole hospodaření městyse Koloveč za období 4.Q 2014 (viz. příloha č.1
zápisu)
• zpětvzetí žádosti paní Martínkové, bytem Blížejov 150, 345 45 Blížejov o směnu
pozemků v k.ú. Koloveč a k.ú.Zichov s městysem Koloveč
• jmenování obsazení funkce tajemníka úřadu městyse Kolove panem Bc. Josefem
Štibraným s účinností od 1.4.2015 a dále seznam oblastí činnosti městyse Koloveč,
za které budou ve volebním období 2014-2018 z titulu své funkce osobně a přímo
odpovídat starosta městyse Ing. Václav Pergl, I. místostarosta městyse Petr Hájek a
místostarostka městyse Jana Peclová (viz. příloha č. 5 zápisu).
• kulturní akce, které se budou konat v městysi Koloveč v měsíci dubnu až srpnu 2015.
• termín sběru nebezpečného
ve dnech 18 4. 2015 a 25. 4. 2015

a

velkoobjemového

odpadu

v

Kolovči

• opatření proti protizákonnému parkování osobních a nákladních aut na chodnících
a proti porušování zákona č. 361/2000Sb. s tím, že městys Koloveč písemně upozorní
problematické majitele osobních vozidel, aby na chodnících a dalších, pro parkování
nevhodných místech uvnitř obce Koloveč, neparkovali.
• podnět paní Marie Molerové, týkající se opatření proti vyskytujícím se drobným
krádežím na místním hřbitově s tím, že Městys Koloveč požádá policii ČR - Holýšov
o častější kontroly těchto prostor.
Zápis vyhotoven dne: 7.4.2015
Zapsal: J. Peclová, Vladimíra Ledvinová
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Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč
Ověřovatelé usnesení:

Radek Andrle v.r.
člen ZM

Mgr. Jitka Gabrielová
člen ZM

Petr Hájek v.r.
1. Místostarosta městyse

v.r.

Ing. Václav Pergl v.r.
Starosta městyse

4

