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Výsledky 4. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
 

konaného dne 30.11.2015 od 18:00 hod. v sále kulturního domu  městyse Koloveč na 
Zíchově 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
Schvaluje: 
 
1.   navržený program jednání ZM ze dne 30.11. 2015 
 
2.   zápis a usnesení ze 3. jednání ZM ze dne 29. 9. 2015  
 
5.  rozpočtové opatření Městyse Koloveč č. 14/2015 (rozpočtové opatření č. 14/2015 - viz. 
příloha č. 3 zápisu) 
 
6. vyřazení nedokončené investice – „Koloveč kanalizace – akce Čistá Berounka“, 
obsahující projektovou dokumentaci a související dokumenty, pořízené v roce 2005, z účtu 
č. 042 a to z důvodu, že se jedná o investiční záměr, od kterého městys Koloveč upustil.  
 
7.  rozpočtové provizorium a pravidla pro hospodaření městyse Koloveč v roce 2016 do 
doby, než bude ZM schválen rozpočet městyse Koloveč pro rok 2016 
 
8.  cenu vodného Městyse Koloveč pro rok 2016 ve výši 22,10 Kč/m3 bez DPH, 25,42 Kč/m3 
s 15% DPH a cenu stočného Městyse Koloveč pro rok 2016 ve výši  19,52 Kč/m3 bez DPH, 
22,45 Kč/m3 s 15% DPH (kalkulace ceny vodného a stočného rozpočet - viz. příloha č. 4 
zápisu). 
 
9.   podle ust. § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech, plán společných zařízení, vyhotovený zpracovatelem, společností GRID a spol., 
a.s., se sídlem Lucemburská 1170/7, Praha 3, v rámci zpracovávaného návrhu komplexní 
pozemkové úpravy v katastrálním území Zichov, okres Domažlice.  
 
10.   prodej nemovitostí, pozemků KN: 

• parcely č. 1608/27 – ostatní plocha o výměře 1 m2 a parcely č. 36/9 – TTP o výměře 
140 m2 v k.ú. Zíchov a obci Koloveč do vlastnictví Lucáka Zbyňka, Zichov 3, 345 
43 Koloveč 

• parcely č. 1609/11 – ostatní plocha o výměře 30 m2 a parcela č. 1609/10 – ostatní 
plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Zíchov a obci Koloveč do vlastnictví SJM Václava 
Mráze a Miluše Mrázové, Březiněveská 304, 250 64 Hovorčovice  

• parcely č. 1609/9 – ostatní plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Zíchov a obci Koloveč do 
vlastnictví SJM Vlacha Jaroslava JUDr. a Ireny Vlachové, Hradecká 320, 333 01 
Stod 

•  parcely č. 1283/3 – zahrada o výměře 160 m2 a parcela č. 1282/4 – zahrada o 
výměře 42 m2 v k.ú. Zíchov a obci Koloveč do vlastnictví SJM Jana Kováříka a 
Dany Kováříkové, Zíchov 33, 345 43 Koloveč  

 s tím, že kupní cena činí 75,- Kč/m2 pozemku a kupující uhradí správní poplatky spojené 
s vkladem vlastnického práva do KN a současně bude poplatníkem daně z nabytí nemovité 
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věci a DPH (pokud tato povinnost prodávajícímu v souvislosti s prodejem nemovitostí 
vznikne). Vlastní prodej nemovitostí bude uskutečněn na základě kupní smlouvy.  
 
13.  podání žádosti o finanční podporu z programu VISK3, Ministerstva kultury České 
republiky na realizaci projektu „Automatizace knihovny městyse Koloveč“ a v případě 
získání dotace její přijetí a také realizaci tohoto projektu a jeho spolufinancování z rozpočtu 
městyse Koloveč.  
 
14.  podání žádosti o finanční podporu z programu Nová zelená úsporám vyhlášená 
Ministerstvem životního prostředí České republiky na realizaci projektu „Snížení 
energetické náročnosti rodinného domu (tři bytové jednotky) Náměstí 43, Koloveč“ a 
v případě získání dotace její přijetí a také realizaci tohoto projektu a jeho spolufinancování 
z rozpočru městyse Koloveč.  
 
 
Volí: 
 
3.  ověřovatele zápisu ze 4. jednání ZM ze dne 30. 11. 2015, a to paní Ing. Václavu 
Dobšíčkovou a pana Petra Krechlera. 
 
 
Ukládá: 
 
4. úřadu městyse Koloveč zpracovat vnitřní směrnici upravující nakládání s finanční 
hotovostí  v pokladně městyse Koloveč. 
 
Termín: do 31.12.2015 
 
12. úřadu městyse Koloveč prověřit náklady vynakládané městysem Koloveč za tříděný 
odpad a způsob kalkulace těchto nákladů svozovou firmou a dále využitelnost  jednotlivých 
nádob (sklo, papír, plast) na tento odpad.  
 
Termín: do 31.12.2015 
 
15.  zastupiteli Radku Andrlemu, aby osobně projednal s občany, kteří nevhodně parkují se 
svými vozidly na chodnících nebo jiných nevhodných místech na veřejných prostranstvích 
v městysi Koloveč a poučil je o možných následcích tohoto nevhodného chování a pokusil 
se jim domluvit, aby se tomuto nevhodnému jednání vyvarovali. 
 
Termín: do 15.1.2016 
 
16. úřadu městyse Koloveč, aby v případě, kdy nedojde k nápravě podle usnesení č. 15, 
přistoupil k obeslání občanů, kteří nevhodně parkují se svými vozidly na chodnících nebo 
jiných nevhodných místech na veřejných prostranstvích v městysi Koloveč, dopisem, ve 
kterém je písemně upozorní na nevhodné chování a jeho možné důsledky a stanoví jim 30 ti 
denní lhůtu k nápravě. Pokud ani po tomto opatření nedojde k nápravě, obrátí se úřad 
městys Koloveč se žádostí o sjednání nápravy na Policii ČR. 
 . 
Termín: do konce února 2016 
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Vydává: 
11. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíván a odstraňování komunálních odpadů 
s účinností od 1. 1. 2016 – (Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 viz. příloha č. 5 zápisu)  
 
 
Bere na vědomí:  
 

• výsledek kontroly plnění usnesení ze 3. jednání ZM konaného dne 29. 9.2015  
• zprávu o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč za období od 01. 07. 2015 do 30. 09. 2015 

(viz. příloha č. 1 zápisu) 
• zprávu o kontrole hospodaření  městyse Koloveč za období od 01. 07. 2015 do 30. 09. 

2015 (viz. příloha č. 2 zápisu). 
• rozpočtové opatření Městyse Koloveč č. 13/2015 (rozpočtové opatření č. 13/2015 - 

viz. příloha č. 3 zápisu) 
• výši nákladů a příjmů za roky 2013, 2014 a předpokládané náklady a příjmy za rok 

2015 za komunální odpad a velkoobjemový v městysi Koloveč. 
• Výroční zprávu ZŠ Koloveč za rok 2014/2015, výsledky inspekční činnosti v ZŠ 

Koloveč provedené v roce 2015 
 
Zápis vyhotoven dne: 2.12.2015 
 
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Petr Hájek, Ing. Václav Pergl  
 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
 
 

Ing. Václava Dobšíčková            Petr Krechler 
člen ZM                  člen ZM 

 
 
 

  
 
 

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


