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Výsledky 1. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
konaného dne 26. 1. 2023 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Koloveč. 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 

 
Schvaluje: 
 
1. ZM schvaluje navržený program jednání ZM ze dne 26. 1. 2023 
 
 
2. ZM schvaluje zápis a usnesení z 8. jednání ZM ze dne 14. 12. 2022.  
 
4.  ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, který bude uzavřen mezi smluvními 
stranami Společností Koloveč:STAVMONTA-PORR, IČ:40525007, a městysem Koloveč, 
IČ:00253481, týkající se realizace investiční akce „Koloveč – kanalizace“. 
 
6.  ZM schvaluje Smlouvu o pachtu a provozování kanalizace městyse Koloveč, která bude 
uzavřena mezi smluvními stranami Chodské vodárny a kanalizace, a.s., IČ:49788761 a 
městysem Koloveč, IČ:00253481, týkající se provozování kanalizačního řadu v městysi 
Koloveč. 
 
Volí: 
 
3. ZM volí ověřovatele zápisu a usnesení z 1. jednání ZM ze dne 26. 1. 2023, a to paní Janu 
Bláhovou a pana MUDr. Jana Ludvíkovského. 
 
Ukládá: 
 
5.  ZM ukládá starostovi městyse Koloveč uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo se společností 
Společnost Koloveč: STAVMONTA-PORR, IČ:40525007, týkající se realizace investiční 
akce „Koloveč – kanalizace“     (dle Usnesení č.       4.). 
 
7.  ZM ukládá starostovi městyse Koloveč uzavřít Smlouvu o pachtu a provozování 
kanalizace městyse Koloveč se společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., 
IČ:49788761, týkající se provozování kanalizace městyse Koloveč. (dle Usnesení č.      6.). 
 
8.  ZM ukládá ředitelce ZŠ Koloveč zajistit vypracování a následné uzavření dodatku 
k Servisní smlouvě prohlídky a dohledové služby (GAHP) ze dne 1. 1. 2015, uzavřené mezi 
ZŠ Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace, IČ:60610999 a společností Robur, 
s.r.o., IČ:48909513, jejímž předmětem bude doplněním článku XI. SPECIFIKACE 
A CENA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, odstavec 11.2 Monitoring provozu, část 11.2.2, 
v tom smyslu, že  zpráva o provozních stavech produktu bude zasílána poskytovatelem 
objednateli v přiměřených intervalech dle dohody a tato zpráva bude kromě informací 
o provozním stavu produktu a provozních hlášeních  též obsahovat informaci o tom, zda 
produkt funguje bez závad/se závadami, s případným návrhem či doporučením opatření 
k jejich odstranění. Termín pro zpracování a uzavření dodatku je stanoven na 28. 2. 2023. 
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Bere na vědomí: 
 
 
-  na vědomí informace k cenám energií (elektřiny a plynu) od dodavatele ČEZ a.s. od 1. 1. 
2023 a překlopení těchto nákladů do rozpočtu městyse Koloveč, MŠ Koloveč a ZŠ Koloveč a 
informaci o plánované výměně části veřejného osvětlení 50 ks v městysi v roce 2023 a 
následně 20 ks světel veřejného osvětlení v roce 2024. 
 
Dále informace k prováděným úsporným opatřením v budově ZŠ Koloveč, tedy režim 
nastavování vypínání otopného systému v budově ZŠ Koloveč v jednotlivých otopných 
větvích, informaci o úspoře plynu za období říjen – prosinec 2022, výsledek zprávy 
o funkčnosti tepelných čerpadel za období leden 2023 od společnosti Robur, s.r.o. a 
informaci o doplnění 8 ks LED osvětlení v tělocvičně ZŠ Koloveč  
 
Dále informaci o cenách hrazených strávníky za stravování od 1. 2. 2023 v příspěvkových 
organizacích MŠ Koloveč a ZŠ Koloveč a o povinnosti zaměstnavatele spolufinancovat 
obědy zaměstnanců MŠ Koloveč a ZŠ Koloveč vyplývající z ustanovení zákona č. 84/2005 
Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených 
územními samosprávními celky. 
 
A dále informaci k již prováděným úsporným opatřením v budově hasičské zbrojnice 
městyse Koloveč a splnění všech navrhovaných úsporných opatření.  
 
 

Zápis vyhotoven dne:  27. 1. 2022 
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Kamila Krištofová, Ing. Václav Pergl 
 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
            Jana Bláhová                                                                            MUDr. Jan Ludvíkovský   

                 člen ZM                                                 člen ZM 

 

 

 

   Petr Hájek                                                 Ing. Václav Pergl  

místostarosta městyse Koloveč                                        starosta městyse Koloveč 


