Výsledky 3. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč
konaného dne 4. 9. 2017 od 19:00 hod. v kulturním domu Koloveč.
Zastupitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluje:
1. navržený program jednání ZM ze dne 4. 9. 2017
2. zápis a usnesení z 2. jednání ZM ze dne 5. 6. 2017
4. závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Lazce za rok 2016 bez výhrad (viz příloha č. 5. zápisu) .
5. závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Domažlicko za rok 2016 bez výhrad (viz příloha č. 6.
zápisu).
6. závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko za rok 2016 bez výhrad (viz příloha č. 7.
zápisu).
7. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. VI-12-0012092/2 Koloveč, DO, parc. č. 2228, Nehézová – kNN. Mezi smluvními stranami
městys Koloveč a společností ČEZ Distribuce, a.s.
9. uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové Mateřské školy a Základní
školy Koloveč mezi městysem Koloveč a obcí Poleň a uzavření dohody o vytvoření společného
školského obvodu spádové Základní školy Koloveč mezi městysem Koloveč a obcí Zahořany pro část
Hříchovice.
11. poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč Diecézní charitě Plzeň na
podporu její činnosti v roce 2017, mimořádný finanční příspěvek poskytne městys Koloveč
prostřednictvím DSO Domažlicko.
12. Přílohu č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Koloveč, okres Domažlice, příspěvková
organizace, vydané dne 27. 10. 2009 pod č.j.:786/2009 vnitř., s účinností od 28. 10. 2009,
aktualizace k 4. 9. 2017.
13. Přílohu č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace,
vydané dne 27. 10. 2009 pod č.j.:787/2009 vnitř., s účinností od 28. 10. 2009, aktualizace k 4. 9.
2017.

Volí:
3. ověřovatele zápisu a usnesení ze 3. jednání ZM ze dne 4. 9. 2017, a to pana Radka Andrleho a
Petra Krechlera.
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Ukládá:
8. starostovi městyse Koloveč uzavřít smlouvu dle Usnesení č. 7.
10. 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. 9.

Bere na vědomí:
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•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 6 na 1. jednání ZM ze dne 27. 3. 2017 starostovi
městyse Koloveč (uzavření veřejnoprávních smluv se spolky o poskytnutí účelové dotace)
s tím, že žádosti o dotaci na činnost u subjektů Bowling „Pukls“ Zichov, IČ:22817557 a ZO
ČSCH Koloveč, IČ:70859264 byly těmito spolky vzaty zpět a proto jim dotace na činnost
v roce 2017 poskytnuty ze strany městyse koloveč nebudou.

•

že zatím není splněn úkol uložený Usnesením č. 6 na 2. jednání ZM ze dne 5. 6. 2017
starostovi městyse Koloveč a to uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Římskokatolickou farností
Koloveč, IČ:48343676 na poskytnutí dotace na opravu fasády Kolostela s tím, že bude ZM o
uzavření této smlouvy informováno na následných zasedáních.

•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 8 na 2. jednání ZM ze dne 5. 6. 2017 Úřadu městyse
Koloveč, vydat nový Úhradník služeb za poskytování pečovatelské služby v městysi Koloveč
s účinností od 1. 7. 2017.

•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 10 na 2. jednání ZM ze dne 5. 6. 2017 starostovi
městyse Koloveč a to uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení společností
Karpem Stavby na klíč, IČ:03661784 na realizaci akce „Snížení energetické náročnosti
bytového domu č.p. 348 v Kolovči“.

•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 12 na 2. jednání ZM ze dne 5. 6. 2017 starostovi
městyse Koloveč a to uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru od bankovní společnosti
Komerční banka, a.s., IČ:45317054.
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•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 14 na 2. jednání ZM ze dne 5. 6. 2017 starostovi
městyse Koloveč a to vypracování, podepsání kupní smlouvy a podání návrhu na vklad do
KN.

•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 16 na 2. jednání ZM ze dne 5. 6. 2017 starostovi
městyse Koloveč a to vypracování, podepsání směnné smlouvy a podání návrhu na vklad do
KN.

•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 18 na 2. jednání ZM ze dne 5. 6. 2017 starostovi
městyse Koloveč a to uzavření dvou smluv o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce,
a.s.

•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 20 na 2. jednání ZM ze dne 5. 6. 2017 Úřadu městyse
Koloveč a to vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví, že území
městyse Koloveč je částí společného školského obvodu Základní školy Koloveč a Mateřské
školy Koloveč.

•

zprávu o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč za období 2. Q. 2017 (viz. příloha č. 1 zápisu).

•

zprávu o kontrole hospodaření městyse Koloveč za období 2. Q. 2017 (viz. příloha č. 2
zápisu).

•

zprávu o kontrole hospodaření MŠ Koloveč za období roku 01/17 – 06/17 (viz. příloha č. 3
zápisu)

•

výsledky z jednání finančního výboru městyse Koloveč ze dne 20. 7. 2017.

•

výsledky z jednání kontrolního výboru městyse Koloveč ze dne 13. 7. 2017.

•

rozpočtové opatření Městyse Koloveč č. 2/2017 (rozpočtové opatření č. 2/2017 - viz příloha
č. 4. zápisu)

•

zprávu o výsledku přezkoumání územního samosprávního celku DSO Lazce za rok 2016.

•

zprávu o výsledku přezkoumání územního samosprávního celku DSO Domažlicko za rok
2016.

•

zprávu o výsledku přezkoumání územního samosprávního celku DSO Kdyňsko za rok 2016.

Zápis vyhotoven dne: 6. 9. 2017
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 v.r.
místostarosta městyse Koloveč
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Petr Krechler v.r.
člen ZM

Ing. Václav Pergl v.r.
starosta městyse Koloveč

