Výsledky 3. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč
konaného dne 29.9.2015 od 19:00 hod. v sále kulturního domu městyse Koloveč
Zastupitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluje:
1. navržený program jednání ZM ze dne 29. 09. 2015
2. zápis a usnesení ze 2. jednání ZM ze dne 29. 6. 2015
8. pro volební období 2014 – 2018 měsíční odměnu novému neuvolněnému zastupiteli
městyse Koloveč (zastupitel s účinností od 13.8.2015) a stávajícímu neuvolněnému
zastupiteli městyse Koloveč v maximální výši, kterou připouští příslušný právní předpis, s
termínem jejich poskytování od 30.9.2015, kdy došlo ke změně v pozici v kontrolním a
finančním výboru městyse Koloveč.
10. ZM schvaluje rozpočtové opatření Městyse Koloveč č. 12/2015 (rozpočtové opatření č.
12/2015 - viz. příloha č. 4 zápisu) a s tím související opravu zaúčtování výdajů na akci
„Oprava chodníkových a odstavných ploch u ZŠ Koloveč“ z § 3639 na § 2219. Oprava bude
provedena v měsíci říjnu 2015.
11. prominutí dluhu dlužníka, pana MUDr. Petra Světlíka, IČ 18231969, bytem
Rýzmberská 609, Kdyně, ve výši 1.850,- Kč za rok 2014
12. prodej nemovitosti pozemku KN, parcely č. 6/5 – zahrady o výměře 56 m2 v k.ú. Zíchov
a obci z vlastnictví Městyse Koloveč do vlastnictví Zdeňka a Renáty Herianových, U
Pentlovky 468/3, 181 00 Praha 8 a to za kupní cenu 75,- Kč/m2 pozemku s tím, že kupující
uhradí správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do KN a poplatníkem daně
z nabytí nemovité věci bude také kupující. Vlastní prodej nemovitostí bude uskutečněn na
základě kupní smlouvy.
13. pronájem (pacht) nemovitosti - části pozemku KN, parcela č. 1883 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře cca 300 m2 v k.ú. a obci Koloveč, z vlastnictví Městyse Koloveč do užívání
Petra Dolejše, Husova 356, 345 43 Koloveč, za podmínek – pronájem (pacht) na dobu
neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou, nájemné (pachtovné) ve výši 1,- Kč/rok.
14. pronájem nemovitosti - restaurace ŠUMAVA (samostatné nebytové prostory,
společenské i gastronomické s příslušenstvím v I.NP) v kulturním a administrativním
zařízení čp. 142 v Kolovči na pozemku 308/3 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci
Koloveč, z vlastnictví Městyse Koloveč do užívání Vítězslava Pazoura, IČ 752 033 83, bytem
Panenská 92, Praha 9 - Hostavice, za podmínek – pronájem na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 5000,- Kč/měsíc. Další podmínky nájmu obsahuje
samotná nájemní smlouva.
15. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu zřídit stavbu č. IV-12-0010091/1/VB Koloveč, p.č. 2458, rybářský spolek
Koloveč, mezi Městysem Koloveč a ČEZ Distribuce, a.s.. Předmětem této smlouvy je
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, zřízení a vymezení
věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení a umístění součásti distribuční soustavy
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„kabelového vedení NN a kabelového pilíře“ na pozemcích KN, parcele č. 1990 a č. 2458
v k.ú. Koloveč, vedené na LV 1 ve vlastnictví městyse Koloveč a smlouvy o právu zřízení
stavby. Rozsah VB bude určen GP, který bude nedílnou součástí smlouvy. Služebnost bude
zřízena na dobu neurčitou. Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 1100
Kč + DPH.
16. koupi nemovitostí, pozemků KN v k.ú. Koloveč v obytné zóně jihovýchod v městysi
z vlastnictví vlastníků dotčených pozemků do vlastnictví Městyse Koloveč a to za kupní cenu
cca 300,- Kč/m2 pozemku s tím, že kupující uhradí správní poplatky spojené s vkladem
vlastnického práva do KN a poplatníkem daně z nabytí nemovité věci bude prodávající,
případně kupující. Vlastní prodej nemovitostí bude uskutečněn na základě kupní smlouvy.

17. prodej nemovitostí, pozemků KN v k.ú. Koloveč v obytné zóně jihovýchod v městysi
z vlastnictví Městyse Koloveč do vlastnictví zájemců o výstavbu RD v obytné zóně
jihovýchod v městysi Koloveč a to za kupní cenu cca 300,- Kč/m2 pozemku, pokud bude
upřevod v KN realizován do 31.12.2015 nebo kupní cenu cca 300,- Kč/m2 pozemku + 21 %
DPH, pokud bude převod v KN realizován po 31.12.2015 s tím, že součástí kupní smlouvy
bude zřízení předkupního práva po dobu 3 let od jejich prodeje ve prospěch prodávajícího a
povinnost kupujícího realizovat na pozemku výstavbu RD do 3 let od jejich prodeje, a dále,
že kupující uhradí správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do KN a
poplatníkem daně z nabytí nemovité věci bude také kupující. Vlastní prodej nemovitostí
bude uskutečněn na základě kupní smlouvy.
18. přijetí a použití dotace ve výši 5723,- Kč, přidělené JSDHO Koloveč na základě
Usnesením zastupitelstva Plzeňského kraje č. 935/15 z prostředků státního rozpočtu na
výdaje JSDHO PK v roce 2015.

Volí:
3. ověřovatele zápisu ze 3. jednání ZM ze dne 29. 9. 2015, a to pana Václava Kříže a Josefa
Šnirce.
4. nového člena finančního výboru městyse Koloveč pro volební období 2014 – 2018, a to
pana Petra Krechlera, s účinností od 30.9.2015.
5. nového člena finančního výboru městyse Koloveč pro volební období 2014 – 2018, a to
pana Václava Kříže s účinností od 30.9.2015.
6. nového předsedu kontrolního výboru městyse Koloveč pro volební období 2014 – 2018, a
to pana Josefa Šnirce s účinností od 30.9.2015.
7. nového člena kontrolního výboru městyse Koloveč pro volební období 2014 – 2018, a to
pana Petra Krechlera s účinností od 30.9.2015.
9. nového člena Školské rady při ZŠ Koloveč pro volební období 2015 – 2017 pana Josefa
Šnirce, s účinností od 30.9.2015.
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Bere na vědomí:
• ústní a písemné složení slibu novým členem ZM Koloveč, panem Petrem
Krechlerem, podle ust. § 69 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (viz příloha č. 1
zápisu)
• výsledek kontroly plnění usnesení ze 2. jednání ZM konaného dne 29. 6. 2015
• informaci o stavu fungování JSDHO Koloveč
• změny v počtu a složení členů zastupitelstva městyse Koloveč s účinností od
13.8.2015.
• odstoupení pana Josefa Šnirce z pozice člena finančního výboru městyse Koloveč
pro volební období 2014 – 2018 s účinností k 30. 9. 2015.
• zprávu o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč za období od 01. 04. 2015 do 30. 06. 2015
(viz. příloha č. 2 zápisu)
• zprávu o kontrole hospodaření městyse Koloveč za období od 01.04. 2015 do 30. 06.
2015 (viz. příloha č. 3 zápisu)
• zprávu o kontrole hospodaření MŠ Koloveč za období od 01. 01. 2015 do 30. 06.
2015 (viz. příloha č. 4 zápisu)
• rozpočtová opatření Městyse Koloveč č. 7 - 11/2015 (rozpočtová opatření č. 7 11/2015 - viz. příloha č. 4 zápisu)
• rekapitulaci největších pohledávek městyse Koloveč vůči dlužníkům a stav
hospodaření s těmito pohledávkami ve stavu ke dni 31. 8. 2015.
• stav plněním plánu realizace jednotlivých investičních a neinvestičních akcí městyse
Koloveč v roce 2015 a jejich financování z dotací či z prostředků městyse Koloveč
v roce 2015 v závislosti na vývoji příjmové stránky rozpočtu městyse Koloveč.
• obsah anonymních listů, distribuovaných v měsíci srpnu a září 2015 neznámým
autorem mezi občany městyse Koloveč, ve kterých je starosta, zastupitelstvo a vedení
městyse Koloveč neoprávněně obviňováno z různých nepravostí a se stanoviskem
městyse Koloveč k této věci.
• termíny některých kulturních a společenských akcí pořádaných městysem Koloveč
do konce roku 2015
Zápis vyhotoven dne: 30.9.2015
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Vladimíra Ledvinová, Ing. Václav Pergl
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč
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Ověřovatelé usnesení:

Josef Šnirc
člen ZM Koloveč

Václav Kříž
členka ZM Koloveč

Petr Hájek
místostarosta městyse Koloveč

Ing. Václav Pergl
starosta městyse Koloveč
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