Výsledky 1. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč
konaného dne 8.2.2016 od 18:00 hod. v sále kulturního domu městyse Koloveč
Zastupitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluje:
1. navržený program jednání ZM ze dne 8. 2. 2016
2. zápis a usnesení z 5. jednání ZM ze dne 28. 12. 2015

5. prodej nemovitostí, pozemků KN, parcely č. 2073 – orná půda o výměře 575 m2 a č.
parcely 2075 – orná půda o výměře 504 m2, k.ú. Koloveč z vlastnictví Městyse Koloveč do
vlastnictví manželů Karla Šperla, bytem Masarykova 7, 312 00 Plzeň a MUDr. Lucie
Šperlové, bytem Jabloňová 345, 345 43 Koloveč za účelem výstavby RD a to za kupní cenu
300,- Kč/m2 pozemku + 21% DPH s tím, že součástí kupní smlouvy bude zřízení věcných
práv - předkupního práva ve prospěch prodávající strany po dobu 3 let od jejich prodeje a
práva zpětné koupě ve prospěch prodávající strany pro případ, že kupující nezahájí a
nedokončí na předmětných pozemcích výstavbu RD do 3 let ode dne jejich nabytí do
vlastnictví, a dále, že prodávající strana uhradí správní poplatky, spojené s vkladem
vlastnického práva do KN a poplatníkem daně z nabytí nemovité věci bude kupující strana.
Vlastní prodej nemovitostí bude uskutečněn na základě kupní smlouvy.

7. prodej nemovitosti, pozemku KN, parcely č. 2153 – orná půda o výměře 822 m2, k.ú.
Koloveč z vlastnictví Městyse Koloveč do vlastnictví pana Ladislava Votípky, bytem Náměstí
41, 345 43 Koloveč za účelem výstavby RD a to za kupní cenu 300,- Kč/m2 pozemku + 21%
DPH s tím, že součástí kupní smlouvy bude zřízení věcných práv - předkupního práva ve
prospěch prodávající strany po dobu 3 let od jejich prodeje a práva zpětné koupě ve
prospěch prodávající strany pro případ, že kupující nezahájí a nedokončí na předmětných
pozemcích výstavbu RD do 3 let ode dne jejich nabytí do vlastnictví, a dále, že prodávající
strana uhradí správní poplatky, spojené s vkladem vlastnického práva do KN a poplatníkem
daně z nabytí nemovité věci bude kupující strana. Vlastní prodej nemovitostí bude
uskutečněn na základě kupní smlouvy.

9. pronájem nemovitosti - restaurace ŠUMAVA (samostatné nebytové prostory, společenské
i gastronomické s příslušenstvím v I.NP) v kulturním a administrativním zařízení čp. 142
v Kolovči na pozemku KN, č. parcely 308/3 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci
Koloveč, pronajímatel Městys Koloveč, nájemce Petra Kopáčková, IČ:04718755, bytem
Mezholezy u Kdyně 8, 34506 Kdyně, za podmínek – pronájem na dobu neurčitou
s účinností od 8.2.2016, s tří měsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 1.000,- Kč/měsíc.
Další podmínky nájmu obsahuje samotná nájemní smlouva.
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12. že budou na všech příjezdech do městyse Koloveč osazeny dopravní značky č. IZ8a
(začátek) a IZ8b (konec) ZÓNA s dopravním omezením - zákaz parkování pro nákladní
automobily s nosností nad 7,5 t.
14. že budou na všech příjezdech do městyse Koloveč osazeny značky č. IZ8a (začátek) a
IZ8b (konec) ZÓNA s dopravním omezením, zákaz parkování pro nákladní automobily s
nosností nad 7,5 t a že uživatelům nákladních vozidel bude současně umožněno parkovat
na vyhrazeném parkovišti v ulici Hřbitovní a Sportovní v Kolovči.
15. podání žádosti o dotaci na projekt - nákup nového dopravního hasičského automobilu z
IROP - Technika pro integrovaný záchranný systém a v případě získání dotace její přijetí,
realizaci tohoto projektu a jeho spolufinancování z rozpočtu městyse Koloveč.

Neschvaluje:
11. pronájem KD v Kolovči na den 19. 8. 2016 panu Josefu Andrlemu za účelem pořádání
akustického koncertu pana Tomáše Ortela.

Revokuje:
13. své Usnesení č. 12. ze dne 8.2.2016

Volí:
3. ověřovatele zápisu a usnesení z 1. jednání ZM ze dne 8. 2. 2016, a to paní Ing. Václavu
Dobšíčkovou a Josefa Šnirce.

Ukládá:
4. úřadu městyse Koloveč, aby obeslal doporučeným dopisem uživatele vozidel, kteří i přes
ústní upozornění pana zastupitele Radka Andrleho stále parkují vozidla na chodnících a
jiných nevhodných místech městyse Koloveč. V dopise budou upozorněni na důsledky svého
jednání a bude jim stanovena 15 denní lhůta na to, aby od tohoto jednání upustili
s poučením, že když se tak nestane, požádá úřad městyse Koloveč o sjednání nápravy přímo
Policii ČR.
Termín: do 15. března 2016
6. starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování kupní smlouvy podle Usnesení č. 5 ZM
Koloveč a tuto kupní smlouvu za městys Koloveč uzavřít a zajistit podání návrhu na vklad
do KN.
8. starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování kupní smlouvy podle Usnesení č. 7 ZM
Koloveč a tuto kupní smlouvu za městys Koloveč uzavřít a zajistit podání návrhu na vklad
do KN.
10. starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování nájemní smlouvy podle Usnesení č. 9 ZM
Koloveč, tuto nájemní smlouvu za městys Koloveč uzavřít a zajistit předání pronajatých
nebytových prostor.
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Bere na vědomí:
•
•

•
•
•
•

splnění úkolu uloženého na 4. jednání ZM ze dne 30. 11. 2015 zastupiteli Radku
Andrlemu.
průběžné plnění úkolu uloženého na 5. jednání ZM Koloveč ze dne 28. 12. 2015
Usnesením č. 5, tj. že je prováděná kontrola vytíženosti sběrných nádob na separovaný
odpad a poté, že bude provedeno kontrolní vážení separovaného odpadu (papír, plast)
v Zemědělské a.s. v Kolovči.
že Státní fond životního prostředí ČR akceptoval dne 6. 1. 2016 žádost podanou
městysem Koloveč na projekt „Snížení energetické náročnosti rodinného domu
Náměstí 43, Koloveč“.
že městyse Koloveč připravuje projekt a žádost o dotaci na snížení energetické
náročnosti bytového domu Lidická 348, Koloveč.
informaci společnosti Česká pošta a.s. o snížení počtu zaměstnanců na jednu osobu a
úpravě provozní doby pošty s účinností od 1.4.2016.
žádost starosty o přípravu podnětů do připravovaného rozpočtu městyse Koloveč pro
rok 2016 k projednání na příštím zasedání ZM Koloveč

Zápis vyhotoven dne: 10.2.2016
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Vladimíra Ledvinová, Ing. Václav Pergl
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč
Ověřovatelé usnesení:

Ing. Václava Dobšíčková
člen ZM

v.r.

Josef Šnirc v.r.
člen ZM

Petr Hájek
v.r.
místostarosta městyse Koloveč

Ing. Václav Pergl v.r.
starosta městyse Koloveč
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