Výsledky 2. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč
konaného dne 18.4.2016 od 19:00 hod. v sále kulturního domu městyse Koloveč
Zastupitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluje:
12., aby byla provedena hloubková kontrola hospodaření s PHM u JSDH Koloveč zejména
za období roku 2012 a 1. pololetí roku 2013.
10. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IP-12-0004170/1/VB Koloveč, DO, 112/2, Mollerová-kNN mezi
Městysem Koloveč a ČEZ Distribuce, a.s. .
Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek pro uzavření vlastní budoucí smlouvy ke
zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy podle energetického zákona na pozemku KN, parcele č. 1532/2 v
k.ú. Koloveč, vedené na LV 1 ve vlastnictví městyse Koloveč a smlouvy o právu provést
stavbu.
Rozsah věcného břemene bude určen GP, který bude nedílnou součástí smlouvy. Služebnost
bude zřízena na dobu neurčitou. Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši
1.000,- Kč + DPH.

9. Realizaci jednotlivých investičních a neinvestičních akcí městyse Koloveč v roce 2016 a
jejich financování z dotací či z prostředků městyse Koloveč v roce 2016 v závislosti na vývoji
příjmové stránky rozpočtu městyse Koloveč.

8. Závěrečný účet městyse Koloveč za rok 2015 bez výhrad (Závěrečný účet - viz příloha č.
10 zápisu.)

7. Rozpočtový výhled městyse Koloveč na období 2017 – 2018 (rozpočtový výhled
v základním členění – viz příloha č. 9. zápisu)

6. Realizovat přebytek hospodaření z roku 2015:
A) Základní školy Koloveč ve výši 123 033,77 Kč, z toho do rezervního fondu finanční
částku 53.033,77 Kč a do fondu odměn částku 70.000,- Kč.
B) Mateřské školy Koloveč ve výši 39.168,75 Kč, z toho do rezervního fondu finanční částku
39.168,75 Kč.

5. Rozpočet městyse Koloveč na rok 2016, včetně výše poskytnutých příspěvků a účelu jejich
použití ZŠ a MŠ Koloveč, občanským sdružením, svazkům měst a obcí a ostatním
právnickým osobám (rozpočet městyse Koloveč pro rok 2016 v základním členění - viz
příloha č. 8. zápisu)
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4. Účetní závěrky Městyse Koloveč, Základní školy Koloveč, příspěvkové organizace a
Mateřské školy Koloveč, příspěvkové organizace za rok 2015 (účetní závěrky – viz příloha č.
5 - Městys Koloveč; viz příloha č. 6 - ZŠ Koloveč; viz příloha č. 7- MŠ Koloveč zápisu)

2. Zápis a usnesení z 1. jednání ZM ze dne 8. 2. 2016

1. Navržený program jednání ZM ze dne 18. 4. 2016

Neschvaluje:
15. Návrh zastupitele Radka Andrleho, aby byla při hloubkové kontrole spotřeby
pohonných hmot v JSDH Koloveč byla zároveň zkontrolována veškerá činnost a funkčnost
jednotky SDH Koloveč (např. docházka, školení členů jednotky apod.)

Volí:
3. Ověřovatele zápisu a usnesení ze 2. jednání ZM ze dne 18. 4. 2016, a to pana Petra
Krechlera a pana Václava Kříže.

Ukládá:
14. Ustanovené kontrolní skupině, aby provedla hloubkovou kontrolu hospodaření s PHM u
JSDH Koloveč zejména za období roku 2012 a 1. pololetí roku 2013.
Termín do 30. 6. 2016.

Ustanovuje:
13. K provedení hloubkové kontroly v JSDH městyse Koloveč (viz usnesení č. 12) kontrolní
komisi ve složení Ing. Václava Dobšíčková, Josef Šnirc, Petr Hájek, Bc. Josef Štibraný, Marie
Leiderová.

Vydává:
11. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území městyse Koloveč a jeho části Zichov. (Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
– viz příloha č. 11. zápisu)
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Bere na vědomí:
• kulturní akce, které proběhnou v prvním pololetí roku 2016 v Městysi Koloveč.
• rekapitulaci největších
pohledávek městyse Koloveč vůči dlužníkům a stav
hospodaření s těmito pohledávkami ve stavu ke dni 31. 3. 2015.
• zprávu o výsledku přezkoumání územního samosprávního celku Koloveč za rok 2015.
• výsledky z jednání finančního výboru ze dne 4. 3. 2016 (zápis z jednání - viz příloha č.
4 zápisu).
• zprávu o kontrole hospodaření MŠ Koloveč za období od 01. 07. 2015 do 31. 12. 2015
(zápis z kontroly - viz příloha č. 3 zápisu).
• zprávu o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč za období od 01. 10. 2015 do 31. 12. 2015
(zápis z kontroly - viz příloha č. 2 zápisu)
• zprávu o kontrole hospodaření městyse Koloveč za období od 01.10. 2015 do 31. 12.
2015 (zápis z kontroly - viz příloha č. 1 zápisu)
• splnění úkolu uloženého Usnesením č. 10 na 1. jednání ZM ze dne 8. 2. 2016
starostovi městyse.
• splnění úkolu uloženého Usnesením č. 8 na 1. jednání ZM ze dne 8. 2. 2016 starostovi
městyse.
• splnění úkolu uloženého Usnesením č. 7 na 5. jednání ZM ze dne 28. 12. 2015 a
Usnesením č. 6 na 1. jednání ZM ze dne 8. 2. 2016 starostovi městyse.
• průběžné plnění úkolu uloženého Usnesením č. 9 na 5. jednání ZM ze dne 28. 12.
2015 starostovi městyse.
• průběžné plnění úkolu uloženého Usnesením č. 14 na 1. jednání ZM ze dne 8. 2. 2016
úřadu městyse Koloveč.
• splnění úkolu uloženého Usnesením č. 5 na 5. jednání ZM ze dne 28. 12. 2015 úřadu
městyse Koloveč.
• splnění úkolu uloženého Usnesením č. 4 na 1. jednání ZM ze dne 8. 2. 2016 úřadu
městyse Koloveč.
Zápis vyhotoven dne: 20.4.2016
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Vladimíra Ledvinová, Ing. Václav Pergl
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč
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Ověřovatelé usnesení:

Petr Krechler v.r.
člen ZM

Petr Hájek v.r.
místostarosta městyse Koloveč
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Václav Kříž v.r.
člen ZM

Ing. Václav Pergl v.r.
starosta městyse Koloveč

