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Výsledky 4. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
 
konaného dne 6.11. 2017 od 19:00 hod. v kulturním domu Koloveč. 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
Schvaluje: 
 
1. ZM schvaluje navržený program jednání ZM ze dne 6. 11. 2017 

2. ZM schvaluje zápis a usnesení ze 3. jednání ZM ze dne 4. 9. 2017  

9. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –služebnosti Koloveč, Sadová, p.č. 

1499/4 – k NN, IV-12-0009471/1/VB. mezi smluvními stranami městys Koloveč a společností ČEZ 

Distribuce, a.s.  

11. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy 

o právu provést stavbu č. IV-12-0011672/SoBS VB/1. mezi smluvními stranami městys Koloveč a 

společností ČEZ Distribuce, a.s.  

Neschvaluje: 

13. ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 1530/1 v k.ú. Koloveč a ani zřízení věcného břemene 

na tomto pozemku, dle žádosti společnosti Kartáčována Koloveč, spol. s r. o. ze dne 11. 10. 2017, 

přijaté na podatelně Úřadu městyse Koloveč dne 12. 10. 2017 pod č.j.:907/2017/VNITŘ  

Revokuje: 

4. ZM revokuje Usnesení č. 12 ze 3. zasedání ZM ze dne 18. 7. 2016, kterým byl schválen prodej 

nemovitosti,  pozemku KN, č. parcely 2148 – orná půda o výměře 102 m2, k.ú. Koloveč z vlastnictví 

Městyse Koloveč do vlastnictví pana Ladislava Votípky, bytem Náměstí 41, 345 43 Koloveč za 

účelem výstavby RD a to za kupní cenu 300,- Kč/m2 pozemku + 21% DPH. 

5. ZM revokuje Usnesení č. 13 ze 3. zasedání ZM ze dne 18. 7. 2016, kterým se ukládá úkol 

starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování kupní smlouvy podle Usnesení č. 12 ZM Koloveč z 3. 

zasedání ze dne 18. 7. 2016. 

6. ZM revokuje Usnesení č. 5 z 2. zasedání ZM ze dne 5. 6. 2017, kterým byl schválen mimořádný 

finanční příspěvek ve výši 500.000,- Kč   Římskokatolické farnosti Koloveč, IČ:48343676 na opravu 

kostela  v Kolovči a s tím spojené uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městysem Koloveč a 

Římskokatolickou farností Koloveč, IČ:48343676 o poskytnutí finančního příspěvku. 

7. ZM revokuje Usnesení č. 6 z 2. zasedání ZM ze dne 5. 6. 2017, kterým byl uložen úkol starostovi 

městyse Koloveč uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle Usnesení č. 5 z 2. zasedání ZM ze dne 5. 6. 2017. 
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Volí:  

3. ZM volí ověřovatele zápisu a usnesení ze 4. jednání ZM ze dne 6. 11. 2017, a to paní Ing. Václavu 

Dobšíčkovou a pana Václava Kříže. 

8. ZM volí nové členy Školské rady při ZŠ Koloveč na volební období 2018 – 2020 pana Ing. Václava 

Pergla a pana Josefa Šnirce. 

 

 

Ukládá: 
 
10. ZM ukládá úkol starostovi městyse Koloveč uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti Koloveč, Sadová, p.č. 1499/4 – k NN, IV-12-0009471/1/VB dle Usnesení č. 9. 

12. ZM ukládá starostovi městyse Koloveč uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0011672/SoBS VB/1 dle Usnesení č. 11. 

14. ZM ukládá úřadu městyse Koloveč, aby písemně vyrozuměl žadatele o odkoupení pozemku o 

přijatém usnesení č. 13 s řádným zdůvodnění. 

 16. ZM ukládá Úřadu městyse Koloveč vydat Obecně závaznou vyhlášku dle Usnesení č. 15., kterou 

se stanoví, že území městyse Koloveč je částí společného školského obvodu Základní školy Koloveč 

a Mateřské školy Koloveč. 

Vydává: 

15. ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se stanoví, že území městyse Koloveč je 

částí společného školského obvodu Základní školy Koloveč a Mateřské školy Koloveč  (Obecně 

závazná vyhláška č. 2/2017 - viz. příloha č. 4. zápisu). 

Bere na vědomí:  

ZM bere na vědomí splnění úkolu uloženého Usnesením č. 8 na 3. jednání ZM ze dne 4. 9.  2017 

starostovi městyse Koloveč, a to uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0012092/2 Koloveč, DO, parc. č. 2228, Nehézová - kNN. 

Mezi smluvními stranami městys Koloveč a společností ČEZ Distribuce, a.s.  

ZM bere na vědomí splnění úkolu uloženého Usnesením č. 10 ze 3. zasedání ZM Koloveč ze dne 4. 9. 

2017a to 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. 

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč za období 3. Q. 2017 (viz. příloha č. 1 

zápisu). 
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ZM bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření  městyse Koloveč za období 3. Q. 2017 (viz. 

příloha č. 2 zápisu). 

ZM bere na vědomí výsledky z jednání finančního výboru městyse Koloveč ze dne 26. 10. 2017. 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření Městyse Koloveč č. 3/2017 (rozpočtové opatření č. 3/2017 

- viz příloha č. 3. zápisu) 

ZM bere na vědomí, že od 1. 1. 2018 bude v bytové domu Lidická č.p.348, 34543 Koloveč cena za 

pronájem bytové plochy ve výši 30,- Kč/m2.  

ZM bere na vědomí rekapitulaci investičních a neinvestičních akcí v Kolovči v roce 2017   

ZM bere na vědomí informaci o stavu pohledávky dlužníka M. K, vůči městysi Koloveč, 

na nájemném a poplatcích za služby souvisejících s užíváním bytu a stav hospodaření s touto 

pohledávkou ke dni 30. 10. 2017 

ZM bere na vědomí informaci o stavu pohledávky dlužníka F. P., vůči opatrovanci F.B. městyse 

Koloveč,. za prodej domu, kde měl pan F. B. věcné břemeno doživotního bydlení a  že hospodaření 

s touto pohledávkou je ukončené ke dni 11. 10. 2017. 

ZM bere na vědomí informaci o stavu pohledávek městyse Koloveč vůči dlužníkům na nájemném a 

poplatcích za služby spojených s užíváním bytu a informaci o stavu pohledávek městyse Koloveč 

vůči dlužníkům na místních poplatcích  a stav hospodaření s těmito pohledávkami  ke dni 30. 10. 

2017 

Zápis vyhotoven dne: 8. 11. 2017 
 
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Vladimíra Ledvinová, Ing. Václav Pergl 
 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
   
 
 
            Ing. Václava Dobšíčková             Václav Kříž 

   člen ZM                  člen ZM 

 

 

         Petr Hájek                        Ing. Václav Pergl  

        místostarosta městyse Koloveč                            starosta městyse Koloveč 

 


