Výsledky 3. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč
konaného dne 18.7.2016 od 19:00 hod. v sále kulturního domu městyse Koloveč
Zastupitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluje:
1. navržený program jednání ZM ze dne 18. 7. 2016
2. zápis a usnesení ze 2. jednání ZM ze dne 18. 4. 2016
4. prodloužení termínu pro splnění úkolu uloženého Usnesením č. 14 na 2. jednání ZM ze dne 18.4.
2016 úřadu městyse Koloveč a sice z 30.6.2016 na 31.8.2016.
5. závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Lazce za rok 2015 (viz příloha č. 5. zápisu) .
6. závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Domažlicko za rok 2015 (viz příloha č. 6. zápisu).
7. poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ve výši 20,- Kč na obyvatele městyse Koloveč a
jeho části Zichov, tj. ve výši 19.720,- Kč, Diecézní charitě Plzeň na podporu její činnosti v roce 2016.
8. poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ve výši 130.000,- Kč TJ Slavoj Koloveč na
vybudování oplocení fotbalového hřiště v Kolovči.
9. přijetí a použití dotace ve výši 30.000,- Kč z dotačního programu „Podpora jednotek
dobrovolných hasičů obcí PK v roce 2016“, přidělené městysi Koloveč z rozpočtu Plzeňského kraje
na dovybavení JSDHO Koloveč a dofinancování celkových nákladů na pořízení věcného vybavení ve
výši 60.394,- Kč z rozpočtu městyse Koloveč.
10. prodej nemovitostí, pozemků KN, č. parcely 2158 – orná půda o výměře 17 m2 a č. parcely 2160
– orná půda o výměře 545 m2 a č. parcely 2161 – orná půda o výměře 318 m2, k.ú. Koloveč
z vlastnictví Městyse Koloveč do vlastnictví pana Ing. Lukáše Cozla, bytem Hřbitovní 120, 345 43
Koloveč a slečny Ing. Barbory Schejbalové, bytem Roupov 94, 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 kupující 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.
12. prodej nemovitosti, pozemku KN, č. parcely 2148 – orná půda o výměře 102 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
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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 kupující 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.
14. prodej nemovitosti, pozemku KN, č. parcely 2157 – orná půda o výměře 315 m2, k.ú. Koloveč
z vlastnictví Městyse Koloveč do vlastnictví pana Petra Zoubka, bytem Sportovní 239, 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, že kupující strana uhradí správní poplatky, spojené s vkladem
vlastnického práva do KN a poplatníkem daně z nabytí nemovité věci bude kupující strana. Vlastní
prodej nemovitosti bude uskutečněn na základě kupní smlouvy.
16. koupi nemovitosti, pozemku KN, č. parcely 1075/5 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační
plocha o výměře 327 m2, k.ú. Koloveč, z vlastnictví pana Václava Kříže, bytem Dlouhá 243, 345 43
Koloveč do vlastnictví městyse Koloveč za účelem vypořádání vlastnických vztahů k pozemku, který
je z části součástí fotbalového areálu a z části součástí veřejného prostranství v obci Koloveč, a to
za kupní cenu 9.810,- Kč s tím, že součástí kupní smlouvy bude, že kupující strana uhradí správní
poplatky, spojené s vkladem vlastnického práva do KN a poplatníkem daně z nabytí nemovité věci
bude kupující strana. Vlastní prodej nemovitosti bude uskutečněn na základě kupní smlouvy.
18. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo stavby: IE-12-0004088/1, název stavby:
Koloveč, Palackého – kNN, TS, uzavřenou mezi Městysem Koloveč a ČEZ Distribuce, a.s.Předmětem
smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a
provozování zařízení distribuční soustavy (pojistkové skříně a podzemní vedení) na pozemcích KN
ve vlastnictví městyse Koloveč, č. parcely 1401/4, 1436/1, 1436/2, 1529/1, 1540, 1541, 1542, 1544,
1545/7, 1545/13, 1546/1, 1546/3, 1548/2, 1638/1, 1645, 1653/2, 1656/4, 1656/5, 1658/6 a 2156
v k.ú. Koloveč. Rozsah je vymezen v GP č. 605-273/2014 ze dne 4.5.2015, který je nedílnou součástí
smlouvy. Služebnost je zřízena jako časově neomezená a zaniká v případech stanovených
zákonem.Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se
sjednává ve výši 29.600,- Kč včetně DPH.
19. zapojení příspěvkových organizací zřízených městysem Koloveč, spolků a zájmových spolků se
sídlem v městysi Koloveč do systému výkaznictví odpadového hospodářství městyse Koloveč.

Volí:
3. ověřovatele zápisu a usnesení ze 3. jednání ZM ze dne 18. 7. 2016, a to pana Josefa Šnirce a
Radka Andrleho.
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Ukládá:
11. starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování kupní smlouvy podle Usnesení č. 10 ZM Koloveč
a tuto kupní smlouvu za městys Koloveč uzavřít a zajistit podání návrhu na vklad do KN.
13. starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování kupní smlouvy podle Usnesení č. 12 ZM Koloveč
a tuto kupní smlouvu za městys Koloveč uzavřít a zajistit podání návrhu na vklad do KN.
15. starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování kupní smlouvy podle Usnesení č. 14 ZM Koloveč
a tuto kupní smlouvu za městys Koloveč uzavřít a zajistit podání návrhu na vklad do KN.
17. starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování kupní smlouvy podle Usnesení č. 16 ZM Koloveč
a tuto kupní smlouvu za městys Koloveč uzavřít a zajistit podání návrhu na vklad do KN.

Bere na vědomí:
- průběžné plnění úkolu uloženého Usnesením č. 14 na 1. jednání ZM ze dne 8. 2. 2016 úřadu
městyse Koloveč.
- průběžné plnění úkolu uloženého Usnesením č. 14 na 2. jednání ZM ze dne 18.4. 2016 úřadu
městyse Koloveč.
- zprávu o kontrole hospodaření městyse Koloveč za období za období od 01. 04. 2016 do 30. 06.
2016 (zápis z kontroly - viz příloha č. 1. zápisu)
- zprávu o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč za období za období od 01. 04. 2016 do 30. 06. 2016
(zápis z kontroly - viz příloha č. 2 zápisu)
- zprávu o kontrole hospodaření MŠ Koloveč za období od 01. 01. 2016 do 30. 06. 2016 (zápis
z kontroly - viz příloha č. 3. zápisu).
- výsledky z jednání finančního výboru ze dne 14. 7. 2016 (zápis z jednání - viz příloha č. 4 zápisu).
- zprávu o výsledku přezkoumání územního samosprávního celku DSO LAzce za rok 2015.
- žádost majitelů nemovitostí v části Zichov ve věci zřízení vodovodu a opatření, které v této
souvislosti přijal městys Koloveč.
- probíhající a plánované akce (investice, opravy) majetku v městysi Koloveč v roce 2016.
- rozpočtová opatření Městyse Koloveč č. 1 - 4/2016 (rozpočtová opatření č. 1 - 4/2016 - viz příloha
č. 7. zápisu)
- zprávu o výsledku přezkoumání územního samosprávního celku DSO Domažlicko za rok 2015.
- žádost majitelů nemovitostí v Husově ulici ve věci rekonstrukce vozovky a opatření, které v této
souvislosti přijal městys Koloveč.
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- skončení pracovní smlouvy pana Jaroslava Kuthana školníka v Základní škole Koloveč a uzavření
nové pracovní smlouvy na pozici školníka pro pana Koláčka v Základní škole Koloveč. A dále, že je
od 1. 7. 2016 k dispozici volný služební byt v Základní škole Koloveč.
- nutnost pokácení jednoho stromu lípy v parku u Základní školy Koloveč, jednoho stromu lípy u
hospody v obci Zichov a náletových stromů a keřů při výstavbě polní cesty v lokalitě „Za Šibenicí“
v Kolovči.. Pokácená zeleň bude na podzim nahrazena novou výsadbou.
- počet opatrovanců (dvě osoby), u kterých městys Koloveč zastává funkci veřejného opatrovníka.
Dále, že probíhají dvě soudní řízení, ve kterých by mohl být městys Koloveč jmenován veřejným
opatrovníkem.

Zápis vyhotoven dne: 19.7.2016
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Vladimíra Ledvinová, Ing. Václav Pergl
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč

Ověřovatelé usnesení:

Radek Andrle v.r.
člen ZM

Petr Hájek
místostarosta městyse Koloveč
(nepřítomen – omluven)
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Josef Šnirc v.r.
člen ZM

Ing. Václav Pergl v.r.
starosta městyse Koloveč

