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Usnesení 
 

ze 6. jednání ZM Koloveč konaného dne 27.10.2009 od 19.00 hod. v restauraci Sauna 
v Kolovči 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
Schvaluje: 
 
1. navržený program jednání 
 
2. Zápis a Usnesení z 5. jednání ZM ze dne 14.9.2009  
 
6. rozpočtové opatření Městyse Koloveč č.3/2009 (viz příloha č. 2 zápisu) 
 
7. rozpočtový výhled  Městyse Koloveč na období 2010 -  2012 a aktualizaci přehledu 
projektových záměrů Strategie rozvoje Městyse Koloveč (viz příloha č. 3 zápisu) 
 
8. s účinností od 28.10.2009, novou  zřizovací listinu Základní školy Koloveč a novou 
zřizovací listinu  Mateřské školy Koloveč 
 
10. prodej nemovitostí z vlastnictví Městyse Koloveč –části pozemků KN, parcelní číslo 
1383/21 – orná půda, o celkové výměře 7 m2, parcelní číslo 1383/22– orná půda o celkové 
výměře 8 m2, parcelní číslo 1671/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 
2 m2 a parcelní číslo 355/7 – zahrada, o celkové výměře 13 m2, tj. celkem pozemky o 
výměře 30 m2 v k.ú. Koloveč, obci Koloveč, oddělené GP č. 439 – 75/2009 ze dne 1.9.2009, 
zájemkyni – slečně Ladě Gabrielové, bytem Lidická 370, 345 43 Koloveč  , s tím, že  kupní 
cena bude činit 125,-Kč/m2 pozemku a dále, že kupující uhradí náklady spojené s  vkladem 
vlastnického práva do KN.  
 
11. pronájem nemovitosti  Městyse Koloveč –části pozemku KN, parcelní číslo číslo1432/1 – 
ostatní plocha o celkové výměře cca 400 m2 v k.ú. Koloveč, obci Koloveč, zájemci - panu 
Jaroslavovi Kličkovi, bytem Tyršova 12, 345 43 Koloveč s tím, že pozemek bude užíván  jako 
zahrada a dále že se bude jednat o pronájem na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou, 
s  ročním nájemným ve výši  1,-Kč/m2 pozemku 
  
12. pronájem nemovitosti  Městyse Koloveč – části pozemku KN, parcelní číslo1089/1 – 
ovocný sad o celkové výměře cca 800 m2 v k.ú. Koloveč, obci Koloveč, zájemci - panu Janu 
Hovorkovi, , bytem Kurčatovova 324, 109 00 Praha 10, přechodně bytem Tyršova 40, 345 
43 Koloveč s tím, že pozemek bude užíván  jako louka a dále že se bude jednat o pronájem 
na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou, s  ročním nájemným ve výši  1,-Kč/celkovou 
pronajatou výměru pozemku 
  
13 pronájem nemovitosti  Městyse Koloveč – části pozemku KN, parcelní číslo1089/1 – 
ovocný sad o celkové výměře cca 800 m2 v k.ú. Koloveč, obci Koloveč, zájemci - manželům 
Jitce a Tomášovi Nových, bytem Hřbitovní 291, 345 43 Koloveč s tím, že pozemek bude 
užíván  jako louka a dále že se bude jednat o pronájem na dobu neurčitou s měsíční 
výpovědní lhůtou, s  ročním nájemným ve výši  1,-Kč/celkovou pronajatou výměru pozemku 
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14. pronájem nemovitosti  Městyse Koloveč –  bytu 3+1, č. 4 v bytovém domu Lidická čp. 
318, 345 43 Koloveč v k.ú. Koloveč, obci Koloveč, zájemkyni – paní Janě Maškové, 
Hlohovčice 6, přechodně bytem Domažlická 4,, 345 43 Koloveč s tím, že byt bude užíván k 
bydlení v souladu s pravidly pro pronájem bytů z vlastnictví Městyse Koloveč, nájem na 
dobu neurčitou, nájemné regulované ve výši stanovené ZM 
  
15. výpůjčku nemovitostí  Městyse Koloveč – pozemku KN, parcelní číslo1029/14 – 
zastavěná plocha o celkové výměře cca 84 m2  a pozemky BPK, parcelní číslo 4084 o 
celkové výměře cca 10263 m2, parcelní číslo 4085 o celkové výměře cca 4146 m2  a parcelní 
číslo 161 o celkové výměře 201 m2 v k.ú. Koloveč, obci Koloveč, areálu „Staré cihelny“, 
zájemci Českému kynologickému svazu Základní organizaci Koloveč, IČ 69982457, se 
sídlem Koloveč, zastoupené předsedou Janem Peclem, s tím, že pozemky budou užívány pro 
řádné provozování a údržbu nemovitostí a jejich využití ke kynologickým účelům, přičemž 
výpůjčitel bude povinen umožnit Městysi Koloveč a ostatním právnickým a fyzickým 
osobám se souhlasem Městyse Koloveč pořádat v tomto areálu, kulturní a společenské akce 
 
18. změnu účelu využití vybraných pozemků, resp. lokalit zastavěného či zastavitelného 
území Městyse Koloveč, a to v případě lokality č. 1 a 2  z původního využití jako místních 
komunikací na nové obdobné využití jako okolní plochy, tj. plochy určené k individuelnímu 
bydlení ( výstavbě RD ) a v případě lokality č. 3  z původního využití jako místních 
komunikací na nové obdobné využití a to z části jako okolní plochy, tj. plochy určené 
k individuelnímu bydlení ( výstavbě RD ) a z části jako okolní plochy, tj. plochy určené k 
průmyslové ( drobné ) výrobě ( situace se zákresem příslušných lokalit - viz. příloha č. 4 
zápisu). 
 
Volí: 
 
3. ověřovatele Zápisu a Usnesení ze 6. jednání ZM ze dne 27.10.2009 a to pana Václava 
Kříže a pana Ludvíka Kaše 
 
Bere na vědomí: 
 
4. informaci o splnění Usnesení z 5. jednání ZM ze dne 14.9.2009 
 
5. zprávu o kontrole hospodaření  ZŠ Koloveč a Městyse Koloveč za období 07-09/2009 ( viz 
příloha č.1 zápisu) 
 
16. informace  související s povinností  Městyse Koloveč týkající se plné odpovědnosti za 
stav chodníků, které jsou v jeho vlastnictví a opatření, které Městys Koloveč v této 
souvislosti přijme před jejich zimní údržbou 
 
20. informace  související se zákonným zvýšením sazby daně z nemovitostí, která je příjmem 
rozpočtu Městyse Koloveč,  od 1.1.2010 na dvojnásobek  
 
Ukládá: 
 
9. místostarostce Městyse Koloveč zajistit v souladu s ust. § 27 odst. 8 a 10 a ust. § 39b odst. 
3 zákona č. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejnění údajů 
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týkajících se nových zřizovacích listin Základní a Mateřské školy Koloveč v Ústředním 
věstníku ČR a  Obchodním rejstříku 
 
Termín: do 15 dnů od vydání tohoto Usnesení 
 
19. starostovi městyse podat žádost o konečné vyjádření, resp. o vydání souhlasu se změnou 
účelu využití vybraných pozemků, resp. lokalit zastavěného či zastavitelného území Městyse 
Koloveč místně příslušnému  pořizovateli územního plánu sídelního útvaru Koloveč – 
Stavebnímu úřadu Domažlice 
.  
Termín: do 15 dnů od vydání tohoto usnesení 
 
Neschvaluje: 
 
21. další možné zvýšením sazby daně z nemovitostí pro rok 2010 
 
Souhlasí: 
 
17. s nákupem generálně opraveného vozidla Multicar M 25 v provedení třístranného 
sklápěče s pohonem všech kol s čelní hydraulicky ovládanou radlicí v šířce 1,5 m a zadního 
hydraulického posypového zařízení, aby alespoň částečně dostál své povinnosti při úklidu a 
údržbě těchto ploch. Celková kupní cena činí 460.000,- Kč, z toho cena vlastního vozidla 
Multicar M 25 370.000,- Kč, cena čelní hydraulicky ovládané radlice v šířce 1,5 m 25.000,- 
Kč a cena zadního hydraulického posypového zařízení 65.000,- Kč.  
 
 
 
Zapsala: Alena Kašová, pracovnice Úřadu městyse Koloveč 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
 
      
 
   Ludvík Kaše                                                                            Václav Kříž                                                                          
               člen ZM                                                                                   člen ZM 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Jana Peclová                                                                         Ing. Václav Pergl  
      Místostarostka  Městyse                                                             Starosta Městyse 


