Výsledky 2. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč
konaného dne 7.6.2010 od 19.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči
Zastupitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluje:
1. navržený program jednání
2. Zápis a Usnesení z 1. jednání ZM ze dne 08.03.2010
4. rozpočtové opatření č.1/2010 (viz příloha č. 3 zápisu)
7. prodej nemovitostí z vlastnictví Městyse Koloveč – částí pozemků KN, č. parcely 1499/4 orná půda o celkové výměře 62 m2 , č. parcely 1500/7 – orná půda o celkové výměře
1022 m2 , č. parcely 1499/6 - orná půda o celkové výměře 272 m2 , č. parcely 1500/9 –
orná půda o celkové výměře 12 m2, č. parcely 1498/2 – zahrada o celkové výměře 879 m2
a č. parcely 1499/2 – orná půda o celkové výměře 1748 m2 v katastrálním území a obci
Koloveč, označené jako lokalita č. 1 ( pí. Lucáková ) a lokalita č. 3 ( manželé Sýkorovi ),
každá z lokalit o výměře cca 1000 m2 ( konkrétní výměra bude upřesněna Geometrickým
plánem do vlastnictví Violy Lucákové , bytem Sportovní 97, 345 43 Koloveč ( lokalita č. 1 )
a do vlastnictví manželů Vladislava a Marcely Sýkorových , bytem Karla Čapka 183, 346 01
Horšovský Týn (lokalita č. 3) za účelem výstavby rodinných domků, s tím, že kupní cena
bude činit 300,-Kč/m2 pozemku a dále, že kupující uhradí příslušné správní poplatky
spojené s vkladem vlastnického práva do KN. Vlastní prodej nemovitostí bude uskutečněn
na základě kupní smlouvy, která bude obsahovat ustanovení o zřízení předkupního práva
věcného po dobu 3 let a práva zpětného odkoupení nemovitosti za původní cenu v případě
nenaplnění účelu do 3 let od nabytí předmětného pozemku, ve prospěch prodávajícího.
8. pronájem nemovitostí z vlastnictví Městyse Koloveč – částí pozemků KN, č. parcely
1089/1 – ovocný sad, v katastrálním území Koloveč, zájemci panu Janu Hovorkovi, bytem
Kurčatovova 324, 109 00 Praha 10, přechodně bytem Tyršova 40, 345 43 Koloveč (lokalita
č. 1 o výměře cca 700 m2 a lokalita č. 2 o výměře cca 1600 m2) a zájemci p. Miroslavovi
Homolkovi, bytem Sportovní 102, 345 43 Koloveč (lokalita č. 3 o výměře cca 1100 m2) za
účelem užívání jako louky, s tím, že roční nájem bude činit 1,- Kč / celkovou pronajatou
plochu a nájem bude na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

9. pronájem nebytových prostor z vlastnictví Městyse Koloveč – nacházejících se v domě čp.
349 ( Zdravotní středisko ), postaveném na pozemku KN, č. parcely 266/1 v katastrálním
území a obci Koloveč, o celkové výměře nebytových prostor cca 112 m2 , zájemci panu
MUDr. Janu Ludvíkovskému, bytem Sídliště 9. května 709, 378 06 Suchdol nad Lužnicí za
účelem provozování stomatologické praxe s tím, že roční nájem bude činit 120,- Kč / m2
pronajaté plochy, přičemž v prvním roce pronájmu je stanoveno zlevněné nájemné ve výši
1,- Kč za celou výměru pronajaté plochy a nájem bude na dobu neurčitou s měsíční
výpovědní lhůtou.
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11. změnu účelu využití vybraných pozemků, resp. lokality zastavitelného území Městyse
Koloveč, zakreslené v příloze č. 6 zápisu a to z původního využití jako místní komunikace
na nové obdobné využití jako okolní plochy, tj. plochy určené k individuelnímu bydlení (
výstavbě RD )
13. prominutí všech úroků z prodlení dlužnici, paní Jitce Novákové, nar. 09.07.1929, bytem
Černovice 25, ze základní části dluhu ve výši 3.806,- Kč ( k 31.5.2010 se jedná o částku ve
výši 6.366,- Kč ), neboť jejich další vymáhání soudní cestou by bylo s ohledem na jejich výši
nerentabilní
14. poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2010 Divadelnímu souboru Kolofantí ve výši 5
000,- Kč ( bližší specifikace příspěvku - viz. příloha č. 8 zápisu ).
15. poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2010 BC Zíchov Pukls´ o.s. ve výši 3 000,- Kč (
bližší specifikace příspěvku - viz. příloha č. 8 zápisu ).

Volí:
3. ověřovatele Zápisu a Usnesení ze 2. jednání ZM ze dne 07.06.2010 a to pana MVDr.
Karla Kobra a pana Václava Kříže

Ukládá:
6. vedení Městyse Koloveč podat příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření Městyse Koloveč za rok 2009
Termín: do 21.6.2010
12. starostovi městyse podat žádost o konečné vyjádření, resp. o vydání souhlasu se změnou
účelu využití vybraných pozemků, resp. lokality zastavitelného území Městyse Koloveč,
zakreslené v příloze č. 6 zápisu, místně příslušnému pořizovateli územního plánu sídelního
útvaru Koloveč – Stavebnímu úřadu Domažlice .
Termín: do 15 dnů od vydání tohoto usnesení

Souhlasí:
5. se závěrečným účtem Městyse Koloveč, resp. s celoročním hospodařením Městyse
Koloveč v roce 2009, bez výhrad ( závěrečný účet Městyse Koloveč pro r. 2009 - viz. příloha
č. 4 zápisu )
10. s navýšením kapacity MŠ Koloveč ze stávajícího počtu dětí 64 na 68 dětí s účinností od
1.1.2011, v souladu s ust. § 145 zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon ).
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Bere na vědomí:
-

-

-

informaci o částečném splnění úkolu daného vedení Městyse Koloveč Usnesením
z 1. jednání ZM ze dne 08.03.2010, a o prodloužení termínu konečného splnění
úkolu do konce října roku 2010
zprávu o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč a Městyse Koloveč za období 0103/2010 (viz příloha č.1 zápisu)
zprávu o výsledku kontroly provedené FÚ Domažlice ve věci případného porušení
rozpočtové kázně při administraci dotací ze strany městyse Koloveč na akce Volby
do senátu PČR a do zastupitelstev krajů ve dnech 17. a 18. října 2008, Volby do
Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009 a Nákup nové cisternové
automobilové stříkačky pro JSDH Koloveč v roce 2009 (viz příloha č.2 zápisu)
zprávu o stavu realizace investičních i neinvestičních záměrů Městyse Koloveč
v roce 2010 a předpokladu do konce roku 2010
informace o stavu pohledávek Městyse Koloveč vůči třetím osobám - dlužníkům
k 31.5.2010 a o způsobu jejich vymáhání

Zápis vyhotoven dne: 14.06.2010
Zapsala: Alena Kašová, pracovnice Úřadu městyse Koloveč

Ověřovatelé usnesení:

MVDr. Karel Kobr
člen ZM

Václav Kříž
člen ZM

Jana Peclová
Místostarostka městyse

Ing. Václav Pergl
Starosta městyse
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