Výsledkv 5. zasedání Zastupite|stva městvse Ko|oveč
konaného dne 29.11.2010 od 19.00 hod' v restauřaci sauna Y Kolovói

zastupitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluie:
avržený p ro gtam j ednóní

1,

n

2,

zlipis a Usnesení ze

4.

jednáhí ZM ze dne 09,11.2010

podle .rst. s 9 odst, 9 zókoltlt č. 139/2002 Sb. o pozemkoých úpruvách a pozemkoých
úřadech' plón společných zařízení, lyhotovený zpÍacoýdteleÍ4 společností GEo Efubý spol,
s f.o., se síi]le,fl DollďIevecká 26/730, 301 00 Plzeň, IČ 25227751, v támci xpracoýliýa ého
nóvhu kompletní pozemkoýé úpÍawý kr,tdsbálr|{fu| územíKoloýeč.
4.

6, ro4)očtové opatře

í měsýse Koloveč č,3/2010 (viz příloha č' 3 zápisa)

7. ttb, bylo ap šlěho otl wt|,óhóhí pohledáýek dlužl|íkf. Miroslaly KuJnerové, posledně
bytem L lickti 318 Koloýeč, pohlerláýka ýe uýši 131.119'- Kč a Jitlq, Nottikové, posledně
bytem Lirlickli 348 Kololeě' pohledóvka ve výši 29.247'- Kč.

přímou směnu nemoýitostí z ýldst,|ictýí MěsÍlse Koloýeč, ětist pozemku KIý o celkoyé
l,ýthěře 70 m2' ě, parcely 1530 _ ostatní ploch.', díl c) o ýměře 4 m2 a díI bez označení o
fiměře 66 m2, (celkoýá směňovanó ýměru činí70 ,t,2)' qově o7načenéGeomettickýru
plánem č. 466-313/2010 ze rlhe 3,9.2010 jako pozemlq KN, č. pd/ceb) 85/3 _ ostatní plocha
a č. paÍcely 1530/2 _ ostatní plocha ý katasfiáIl,{m úze,nía obci Koloýeě, do ýl.,stnictýí
Kaftóčo\,lq} Kolo|eč, spol. s r,o.' a dóIe nemoyiíostí zvlastxictýí Karfuičoýhy Koloveč, spol'
s t.o., část pozemkit KN o celkoýé ýý,fiěře 41 m2 , č. paÍcelJ 85/1 _ zastaýěná plocha, .I .l)
o ýýměře h 2 a díl u o ýměře 1m2' č. pqrcely 85/2 _ ostatní plocha, díl e) o ujměře 31 u2
a díl g) o Ýýměře 2 m2' (celkovó směňovanó ui,něra činí41 m2| noýě oznaěené
Geo, ettickým pldnenr č. 466-313/2010 ze dne 3.9.2010 jako pozemk! KN, č. paťcely 85/2 _
ostatní plocha a č' parcely 1530/3 'ostt.tní plocha ý kdtastrrilním úzeh,í ., obci Koloýeč do
ýIdstnictýí Měu|*se Koloveě, zd účeleh,užíýinípozehků jako veřejného pfostÍohstýí
jako
s ýhledem q)užitíjako budoacího chodnftu na stfaně měst,se Koloýeč a ažíúní
ýkzdli do objektu Kartóčoý,ty na struně KaÍ ičoýny Koloveč' spol. s r.o., s tíIh, že
KaltóčoýÍ,aKoloveě spol, s r,o' uhradí správní poplatek za ýklarl do KN a nóklady na
ýyhotoýefu{ GP a měsb,s Koloveč zajistí sepsdní smlouýy směnné'
8,

9' dby Zlikladní škola Koloýeč' příspěýkoýli

otgr'nizace měsýse Koloveě, vetlla

účetnictýíýe 4jednoduše ém rouahu a to s platností od 1.1'2011.

sÉ

přijetí a použitídotací sMoČR _ 60.000f Kě - za II. Místo ý soutěii Vesnice roku 2010,
účelpoužití_ ýybaýe í intetiéru kalturního a adh,il,istfatiý,|ího zařízehí Koloveč a MycR
_ 4.993'- Kč _ sčítánílidu, býů a domů _ 25'-26.3'2011' úěel použití_ na kncelářské
potřeb)' a jfuý m.'teúúl potřebhý k zijgtěh{ tohoto úkolu.
11.

14' podmínly ptonójmu společenského slÍI v čp. 142 v

Kolovči

Svěřuie:
5' ý so laďa s ust, s 104 otlsí 1vikona, n,ístost!,rostce Městyse Koloveč Janě Pecloýé
konkfttní úkob,, rcsp. činnosti, uvede é ý příIoze č. 1 zt,pis.," kteťébude zajišt'oýdt
v

Í nkce po celé ýolební obtíobí, počínajednem 29.11.2010

souvislosti s ýkonem sýé

Vvdává:
10' s účinhosÍío.I 1,I,2011, l soaladu s ust' s10 pí',,L íl) a ust s 84 otísÍ.2 pís,tL h) zókona
č.128/2000 sb'' o obcích (obecní ďízen|, ýe znění pozďějších přefuis.tt., usL s 14 orlst, 2
víkona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, tle 4ění pozdějších předpis.it, obecně
zóvaznoa lyhlóšku č. 1/2010 o t,,{str,ít,, poplatk za prcýoz systéma shtomažďoýtih[, sběf,
přepravu, třídění a odsbaňoyóní komundlních odpadů ý ,,\ěsl!si Koloýeě, kterou se mění
obecně zólaznó ryhlóška č' 2,2007've 7nění obecně zóýtzné ryhláš|šy č' 1/2008.

Volí:
3. ověřovatele Zópisu a asnese í z
Btožovského a pan Josefa Kaše.

5.

jednání ZM ze dne 29.11.2010 a

to

pana MiÍoslaýa

Jmenuie:
]2' pÍacoýllí komisi ve složení: Ing. Pergl, p' Btožowký a Ing. Mastný.

Ukltídti:
pracoý,,í kofiisi ve složení: Ing. Petgl, p. Btožovský a Ing. Mastný, aby w spolupráci
ře.litelem ZS Koloveě píipravila projekty týkajícíse záuělu dowbaýení a motletnizace
učebny Ýýpočetnílech iký a dóIe kabinetft učitelň! a, jed,,otlivých učeben yýr,očet
technikou, konkÍétně otebooky' PC' data prcjektory a i tefaktiýními t!,baleh,i ý btr.lově
zliklddní školy ý Koloýči a dáIe aby připruýila a 2oryanixovala spoleěné pracot'ní setkóní
std|ost|i souseíl ích obci, jejichž děti navštěvují ztikladní škotlt ý Koloýči, se zástupci ZŠ
Koloýeč a městyse Koloýeč, na ktefth bu.]e tato zdležiÍost pÍojednúa.
13'

s

í

Termín: do konce února 201]

Bere ng vědomí:

-

informaci ohledně kontroly plnění asnesení xe 4.jednáníZM ze dne 09.11.2010

.

.
-

4)táýu o kontÍok hospodaření zŠKotoýeč a Městyse Kotoýeč za obd,obí 07-09,/2010
(ýiz příloha č. 2 zlipisa)
přechod hój u bytu ,,,ěsq)se Koloýeě č. 1 ý b,Íoýéthd'omu čp. 326 v Lidick alici
ý Kolo|či, poďIe ust, s 708 občanskéholikoniku, se ýšemi pfti'lr a poýbrnostmi
pttvodního nójemce, z pttvodního nójemce Romany Šlajsové,nar. 02.08.1967 na
noýého nójemce, její dcetu Barboru Kubtilkovou' nar. 05.02.1986 ,

jmeno,áhí hoýých ěIenů hlavní a díIčíinventafizační komise
Íok 2010 (ýiz příIoha č. 5 ztipisu)

h,ěsry)se

Koloýeč pru

sFŽP o dkceptaci žó.Iosti měsÍyse Koloýeč o dotaci z plograma Zelenó
lispotli,t, a realizaci pÍojekfu ,zateplení obyodového plóště ýěefuě st|opů pod

inÍotmaci

půdnímiptostory a ýměna Ýýplní otýorů budoty ZŠv Kolovči,..

-

idormaci stdÍosty ohledně jeho účastind slaýnost ím setkóní ýítězůsoutěže
Vesnice roku 2010, kteé se bfude ko at dne 8.12.2010 ý prosto ich Valdštejhského
palóce Senótu PČR, Pt|'žského hrudu a Poslanecké sněmovny PčR v Praze, za
osobní účastiprezi.]enta ČR a přel]stdýitelů senótu a Poslanecké sněmovny
Pdf lIúne t u ces ké rep ubliky.

-

podmínlry pto prohájet,, rcstaatace v čp. 142 v Kolovči s títn" že o jejich definitiýní
podobě búde rozhodnuto na zdkladě stt,l|ovbka výboÍu ťegiol,ólní fady NLITS II
Jihozópad a dohody s vybraným ndjemcem těchto pfostoÍ.

Zápis vyhotoven dne: 3' 1 1.2010

lapsala:

V Iadin ira Led ! ino\ á.

pracovnjce Uřad u měsr] se Kolo\ eč

ověřovatelé usnesení:

JosefKaše
č]en ZM
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Jana Peclová v.r.
Místostarcstka Městyse
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Ing. Václav PLrgl v.r,
Starosta Mpstys e
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