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Výsledky 1. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
 
konaného dne 27.3.2017 od 19:00 hod. v kulturním domu Koloveč. 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
 
 
Schvaluje: 
 
1. navržený program jednání ZM ze dne 27. 3. 2017 

2. zápis a usnesení z 5. jednání ZM ze dne 12. 12. 2016  

4. účetní závěrky Městyse Koloveč, Základní školy Koloveč, příspěvkové organizace a Mateřské 

školy Koloveč, příspěvkové organizace za rok 2016 (účetní závěrky – viz příloha č. 4 - Městys 

Koloveč; viz příloha č. 5 - ZŠ Koloveč; viz příloha č. 6- MŠ Koloveč zápisu)   

5. rozpočet městyse Koloveč na rok 2017, včetně výše poskytnutých příspěvků a účelu jejich použití 

ZŠ a MŠ Koloveč, a dotací občanským sdružením, spolkům a ostatním právnickým osobám a 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace  (rozpočet městyse Koloveč pro rok 2017 

v základním členění - viz příloha č. 7. zápisu, výše finanční dotace spolkům a ostatním právnickým 

osobám pro rok 2017 – viz příloha č. 8)   

7. realizovat přebytek hospodaření z roku 2016: A)  Základní školy Koloveč do rezervního fondu 

finanční částku 57.782,45 Kč., B) Mateřské školy Koloveč do rezervního fondu finanční částku 

110.716,40 Kč. 

8. střednědobý výhled rozpočtu městyse Koloveč na období 2018 – 2019 (střednědobý výhled 

rozpočtu v základním členění – viz příloha č. 9. zápisu) 

9. závěrečný účet městyse Koloveč za rok 2016 bez výhrad (Závěrečný účet - viz příloha č. 10 

zápisu.) 

10. realizaci jednotlivých investičních a neinvestičních akcí městyse Koloveč v roce 2017 a jejich 

financování z dotací či z prostředků městyse Koloveč v roce 2017 v závislosti na vývoji příjmové 

stránky rozpočtu městyse Koloveč. 

11. dar hasičské motorové stříkačky PPS 12, číslo 928, z vlastnictví darující strany - Městys Koloveč, 

U Staré fary 142, 34543 Koloveč, IČ:00253481, do vlastnictví strany obdarované -  Sbor 

Dobrovolných hasičů Zichov, za účelem jejího využívaní při hasičském sportu a výcviku 

dobrovolných hasičů mimo IZS. 

13. ZM schvaluje uzavření dohod městyse Koloveč o vytvoření společného školského obvodu 

spádové Mateřské školy a Základní školy Koloveč s obcemi: Únějovice, Chocomyšl, Kanice, 

Hlohovčice, Srbice, Všepadly, Úboč, Poděvousy, Němčice, Kaničky a uzavření dohod o vytvoření 

společného školského obvodu spádové Základní školy Koloveč s obcemi: Černíkov a Hradiště. 
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Volí: 
3. ověřovatele zápisu a usnesení z 1. jednání ZM ze dne 27. 3. 2017, a to paní Ing. Václavu 

Dobšíčkovou a pana Václava Kříže. 

 

 
Ukládá: 
 
6. úkol starostovi městyse uzavřít se spolky a ostatními právnickými osobami veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí účelové dotace (dle Usnesení č. 5). 

12. úkol starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování darovací smlouvy a zajistit vyřazení 

hasičské motorové stříkačky PPS12 z majetku městyse Koloveč podle Usnesení č. 11. ZM Koloveč a 

tuto darovací smlouvu za městys Koloveč uzavřít.  

14. úkol starostovi městyse Koloveč uzavřít dohody o vytvoření společného školského obvodu 

spádové Mateřské školy Koloveč a Základní školy Koloveč s jednotlivými obcemi (dle Usnesení č. 

13).  

 
Bere na vědomí:  
 

• , že ZM bude o prodeji obou pozemků informováno při budoucí realizaci prodeje. ZM bere 

na vědomí splnění úkolu uloženého Usnesením č. 13 na 3. jednání ZM ze dne 18. 7. 2016 

starostovi městyse Koloveč. 

• splnění úkolu uloženého Usnesením č. 26 na 4. jednání ZM ze dne 10. 10. 2016 tajemníkovi 

městyse Koloveč. 

• splnění úkolu uloženého Usnesením č. 8 na 5. jednání ZM ze dne 12. 12. 2016 starostovi 

městyse Koloveč. 

• splnění úkolu uloženého Usnesením č. 10 na 5. jednání ZM ze dne 12. 12. 2016 starostovi 

městyse Koloveč. 

• splnění úkolu uloženého Usnesením č. 17 na 5. jednání ZM ze dne 12. 12. 2016 Úřadu 

městyse Koloveč. 

• splnění úkolu uloženého Usnesením č. 18 na 5. jednání ZM ze dne 12. 12. 2016 Úřadu 

městyse Koloveč. 

• zprávu o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč za období 4. Q. 2016 (viz. příloha č. 1 zápisu) 

• zprávu o kontrole hospodaření  městyse Koloveč za období 4. Q. 2016 (viz. příloha č. 2 

zápisu). 
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• zprávu o kontrole hospodaření MŠ Koloveč za období roku 07/16 – 12/16 (viz. příloha č. 3 

zápisu) 

• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávního celku Koloveč za rok 

2016. 

• zjištění výskytu štěnic a provedení desinsekčních opatření v bytové domě č.p. 348, Koloveč 

a formu úhrady vzniklých nákladů s provedením desinsekce rozdělené mezi nájemníky bytů 

a městys Koloveč.  

• informaci o přípravě oslavy výročí 820 let vzniku městyse Koloveč, která se uskuteční 

v Kolovči dne 19. – 20. srpna 2017 na kolovečskou pouť. 

 

 
 
Zápis vyhotoven dne: 28.3.2017 
 
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Vladimíra Ledvinová, Ing. Václav Pergl 
 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
           Ing. Václava Dobšíčková v.r.                                        Václav Kříž v.r. 

člen ZM         člen ZM 
 
 
 

 
 
 
 

 
     Petr Hájek v.r.                                     Ing. Václav Pergl v.r. 

místostarosta  městyse Koloveč               starosta městyse Koloveč 
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