Výsledky 5. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč
konaného dne 12. 12. 2016 od 19:00 hod. v kulturním zařízení Zichov
Zastupitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluje:
1. ZM schvaluje navržený program jednání ZM ze dne 12. 12. 2016
2. ZM schvaluje zápis a usnesení ze 4. jednání ZM ze dne 10. 10. 2016
4. ZM schvaluje opravu zaúčtování finančních prostředků (výdajová strana rozpočtu městyse
Koloveč) schválených ZM Koloveč na odstranění prvotních následků po povodni a obnovy majetku
po povodni ve výši 1.194.930,- Kč a 1.205.070,- Kč z § 2321, pol. 5171 na § 5274, pol.5171.
5. ZM schvaluje rozpočtové provizorium a pravidla pro hospodaření městyse Koloveč v roce 2017 do
doby, než bude ZM schválen rozpočet městyse Koloveč pro rok 2017
6. ZM schvaluje cenu vodného Městyse Koloveč pro rok 2017 ve výši 22,15 Kč/m3 bez DPH, 25,47
Kč/m3 s 15% DPH a cenu stočného Městyse Koloveč pro rok 2017 ve výši 19,83 Kč/m3 bez DPH,
22,80 Kč/m3 s 15% DPH.
7. ZM schvaluje přijetí daru, pozemek KN, č. parcely 2705 – lesní pozemek, o výměře 32 m2, vedený
na LV 1053 pro k.ú. a obec Koloveč z vlastnictví paní Jany Štenglové, bytem Filipova Hora 17, 344 01
Tlumačov do vlastnictví Městyse Koloveč, IČ:00253481,U Staré fary 142, 345 43 Koloveč za účelem
hospodaření na lesní půdě a scelení k sousedním pozemkům, které jsou ve vlastnictví Městyse
Koloveč, s tím, že obdarovaná strana zajistí sepsání darovací smlouvy a uhradí správní poplatky,
spojené s vkladem vlastnického práva do KN.
9. ZM schvaluje přijetí daru, pozemek KN, č. parcely 2704 – lesní pozemek, o výměře 32 m2, vedený
na LV 1054 pro k.ú. a obec Koloveč z vlastnictví paní Jitky Pluháčkové, bytem Jiráskova 427, 345 61
Staňkov do vlastnictví Městyse Koloveč, IČ:00253481, U Staré fary 142, 345 3 Koloveč za účelem
hospodaření na lesní půdě a scelení k sousedním pozemkům, které jsou ve vlastnictví Městyse
Koloveč, s tím, že obdarovaná strana zajistí sepsání darovací smlouvy a uhradí správní poplatky,
spojené s vkladem vlastnického práva do KN.
12. ZM schvaluje, jakožto členská obec Svazku Domažlicko, rozpočet Svazku Domažlicko na rok
2017. (viz příloha č. 4 zápisu).
13. ZM schvaluje, jakožto členská obec Svazku obcí Kdyňsko, rozpočet Svazku Kdyňsko na rok 2017
a Rozpočtový výhled DSO Kdyňsko na roky 2017-2019. (viz příloha č. 4 zápisu).
14. ZM schvaluje, jakožto členská obec Účelového sdružení obcí Lazce, rozpočet Účelového sdružení
obcí Lazce na rok 2017. (viz příloha č. 4 zápisu).
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15. ZM schvaluje navýšení měsíční odměny starostovi, předsedům výborů, členům výborů a všem
neuvolněným členům zastupitelstva městyse Koloveč do maximální výše dle novely nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o doměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a
navýšení měsíční odměny místostarostovi panu Petru Hájkovi na měsíční odměnu ve výši 7.760,- Kč,
vše s platností od 1. 1. 2017

Volí:
3. ZM volí ověřovatele zápisu a usnesení ze 5. jednání ZM ze dne 12. 12.. 2016, a to pana Radka
Andrleho a Petra Krechlera.

Ukládá:
8. ZM ukládá starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování darovací smlouvy podle Usnesení č. 7.
ZM Koloveč a tuto darovací smlouvu za městys Koloveč uzavřít a zajistit podání návrhu na vklad do
KN.
10. ZM ukládá starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování darovací smlouvy podle Usnesení č.
9. ZM Koloveč a tuto darovací smlouvu za městys Koloveč uzavřít a zajistit podání návrhu na vklad
do KN.
17. ZM ukládá Úřadu městyse Koloveč, aby přijal, jako opatrovník, účinnější opatření k vymáhání
dlužné částky a znovu vstoupil v jednání s Exekutorským úřadem Klatovy, aby účinněji vymáhal
dlužnou částku, např. provedením exekucí nemovité věci a následné dražby.
18. ZM ukládá úřadu městyse Koloveč přijmout účinnější opatření k vymáhání dlužných částek na
místních poplatcích vůči dlužníkům a vystavit platební výměry.

Stanovuje:
11. ZM stanovuje počet sezónních zaměstnanců úřadu městyse Koloveč (veřejně prospěšné práce
atd.), kteří budou vybíráni ze seznamů nezaměstnaných u úřadu práce, v maximálním počtu 5 osob
pro rok 2017.

Promíjí:
16. ZM promíjí dlužníku J. T., nar. 26.11.1988, bytem U Staré fary 142, 345 43 Koloveč, dle § 85
odst. f) z.č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), z důvodu jeho těžké životní situace – žije
bez matky a otce od 17 let, zbytek dlužné částky poplatku z prodlení ve výši 85.065,50 Kč.

Bere na vědomí:
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•

trvání úkolu uloženého Usnesením č. 13 na 3. jednání ZM ze dne 18. 7. 2016 starostovi
městyse Koloveč.

•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 4 na 4. jednání ZM ze dne 10. 10. 2016 úřadu
městyse Koloveč. (Dodatek č. 1 bude přílohou č. 1 zápisu)
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•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 14 na 4. jednání ZM ze dne 10. 10. 2016 starostovi
městyse Koloveč.

•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 16 na 4. jednání ZM ze dne 10. 10. 2016 starostovi
městyse Koloveč.

•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 18 na 4. jednání ZM ze dne 10. 10. 2016 starostovi
městyse Koloveč.

•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 20 na 4. jednání ZM ze dne 10. 10. 2016 starostovi
městyse Koloveč.

•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 23 na 4. jednání ZM ze dne 10. 10. 2016 Úřadu
městyse Koloveč.

•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 24 na 4. jednání ZM ze dne 10. 10. 2016 starostovi
městyse Koloveč.

•

trvání úkolu uloženého Usnesením č. 26 na 4. jednání ZM ze dne 10. 10. 2016 tajemníkovi
městyse Koloveč.

•

zprávu o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč za období od 01. 07. 2016 do 30. 09. 2016 (viz.
příloha č. 2 zápisu)

•

zprávu o kontrole hospodaření městyse Koloveč za období od 01. 07. 2016 do 30. 09. 2016
(viz. příloha č. 2 zápisu).

•

provedení kontroly vedení knih jízd služebních vozidel s výsledkem kontroly bez závad
(zápis z kontroly – viz. příloha č. 2 zápisu).

•

výsledky z jednání finančního výboru ze dne 27. 10. 2016 (zápis z jednání - viz příloha č. 2
zápisu).

•

rozpočtové opatření Městyse Koloveč č. 9/2016 (rozpočtové opatření č. 9./2016 - viz příloha
č. 3. zápisu).

•

výši nákladů a příjmů Městyse Koloveč za roky 2014, 2015 a předpokládané náklady a
příjmy Městyse Koloveč za rok 2016 za nakládání s komunálním netříděným odpadem a
celkové náklady Městyse Koloveč na zajištění systému provozu odpadového hospodářství
v městysi Koloveč a bere na vědomí, že se výše poplatků za komunální odpad na rok 2017
nebude měnit. Rozúčtování skutečných nákladů městyse Koloveč na komunální odpad - viz
příloha č. 5 zápisu.

•

informaci o stavu pohledávky dlužníka M. K, vůči městysi Koloveč, na nájemném a
poplatcích za služby souvisejících s užíváním bytu a stav hospodaření s touto pohledávkou
ke dni 30. 11. 2016

•

informaci o stavu pohledávky dlužníka J. T., vůči městysi Koloveč, na nájemném a
poplatcích za služby souvisejících s užíváním bytu a stav hospodaření s touto pohledávkou
ke dni 30. 11. 2016

•

informaci o stavu pohledávky dlužníka F. P., vůči opatrovanci městyse Koloveč,. za prodej
domu, kde měl pan F. B. věcné břemeno doživotního bydlení a stav hospodaření s touto
pohledávkou ke dni 9. 12. 2016.

•

informaci o stavu pohledávek městyse Koloveč vůči dlužníkům na nájemném a poplatcích
za služby spojených s užíváním bytu a informaci o stavu pohledávek městyse Koloveč vůči
dlužníkům na místních poplatcích a stav hospodaření s těmito pohledávkami ve stavu ke
dni 30. 11. 2016.

Zápis vyhotoven dne: 15. 12. 2016
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Vladimíra Ledvinová, Ing. Václav Pergl
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč

Ověřovatelé usnesení:

Radek Andrle
člen ZM

Petr Hájek
místostarosta městyse Koloveč
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Petr Krechler
člen ZM

Ing. Václav Pergl
starosta městyse Koloveč

