Výsledky 2. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč
konaného dne 11. 6. 2018 od 19:00 hod. v kulturním domu Koloveč.
Zastupitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluje:
1. navržený program jednání ZM ze dne 11. 6. 2018
2. zápis a usnesení z 1. jednání ZM ze dne 26. 3. 2018
4. účetní závěrku Městyse Koloveč za rok 2017 (účetní závěrka – Městyse Koloveč - viz příloha č. 5.)
5. závěrečný účet městyse Koloveč za rok 2017 a celoroční hospodaření bez výhrad (Závěrečný účet
- viz příloha č. 6 zápisu.)
6. závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Lazce za rok 2017 a celoroční hospodaření bez výhrad
(viz příloha č. 7. zápisu) .
7. závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Domažlicko za rok 2017 a celoroční hospodaření bez
výhrad (viz příloha č. 8. zápisu).
8. závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko za rok 2017 a celoroční hospodaření bez
výhrad (viz příloha č. 9. zápisu).
9. prodej nemovitostí, část pozemku KN, č. parcely 646/13 – ost. Pl. – jiná plocha o výměře 16 m2 a
část pozemku KN, č. parcely 646/32 – ost. Pl. – jiná plocha o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Koloveč.
Nový pozemek KN, č. parcely 646/41 o celkové výměře 32 m2 je oddělen GP č. 647-1066/2018 ze
dne 27. 4. 2018 z vlastnictví Městyse Koloveč do vlastnictví paní Pavlíny Jandové, Hastrdam 92,
34543 Koloveč, za účelem výstavby řadové garáže a to za kupní cenu 60,- Kč/m2 pozemku s tím, že
pokud vznikne straně prodávající v souvislosti s prodejem shora uvedených pozemků povinnost
přiznat a odvést českému státu podle příslušného právního předpisu Daň z přidané hodnoty, bude
navíc součástí kupní ceny částka odpovídající výši Daně z přidané hodnoty.
Součástí kupní smlouvy bude také závazek kupující strany, že uhradí náklady na vyhotovení GP na
oddělení pozemku, který bude předmětem kupní smlouvy a dále, že kupující strana uhradí správní
poplatek, spojený s vkladem vlastnického práva do KN a bude současně poplatníkem daně z nabytí
nemovité věci.
11. prodej nemovitostí, část pozemku KN, č. parcely 646/13 – ost. pl. – jiná plocha o výměře cca 2
m2 a část pozemku KN, č. parcely 646/32 – ost. Pl. – jiná plocha o výměře cca 1m2 v k.ú. a obci
Koloveč. Nový pozemek KN, č. parcely 646/40 v k.ú. Koloveč o celkové výměře cca 3 m2 je oddělen
GP č. 500/118/2009 ze dne 27. 4. 2012 z vlastnictví Městyse Koloveč do vlastnictví pana Ing. Jana
Hovorky, Kurčatovova 324, 10900 Praha 10, za účelem výstavby řadové garáže a to za kupní cenu
60,- Kč/m2 pozemku s tím, že pokud vznikne straně prodávající v souvislosti s prodejem shora
uvedených pozemků povinnost přiznat a odvést českému státu podle příslušného právního předpisu
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Daň z přidané hodnoty, bude navíc součástí kupní ceny částka odpovídající výši Daně z přidané
hodnoty.
Součástí kupní smlouvy bude také závazek kupující strany, že uhradí náklady na vyhotovení GP na
oddělení pozemku, který bude předmětem kupní smlouvy a dále, že kupující strana uhradí správní
poplatek, spojený s vkladem vlastnického práva do KN a bude současně poplatníkem daně z nabytí
nemovité věci.
13. odmítnutí nabídky společnosti Česká pošta na realizaci projektu „Pošta partner“, podle kterého
by měl městys Koloveč poskytovat prostory a zaměstnance a zajišťovat tak kompletní službu
občanům, kterou dnes vykonává společnost Česká pošta. Městys Koloveč zašle České poště
písemné sdělení o odmítnutí nabídky s důrazným požadavkem na zachování stávajícího stavu
poskytování služeb společností Česká pošta v městysi Koloveč.

Volí:
3. ověřovatele zápisu a usnesení ze 2. jednání ZM ze dne 11. 6. 2018, a to pana Václava Kříže a
Radka Andrleho.

Ukládá:
10. starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování kupní smlouvy podle Usnesení č. 9.
ZM
Koloveč a tuto kupní smlouvu za městys Koloveč uzavřít a zajistit podání návrhu na vklad do KN.
12. starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování kupní smlouvy podle Usnesení č. 11. ZM
Koloveč a tuto kupní smlouvu za městys Koloveč uzavřít a zajistit podání návrhu na vklad do KN.

Bere na vědomí:
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•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 5 z 1. jednání ZM ze dne 26. 3. 2018 starostovi
městyse Koloveč.

•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 14 z 1. jednání ZM ze dne 26. 3. 2018 starostovi
městyse Koloveč.

•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 16 z 1. jednání ZM ze dne 26. 3. 2018 starostovi
městyse Koloveč.

•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 18 z 1. jednání ZM ze dne 26. 3. 2018 Úřadu městyse
Koloveč.

•

zprávu o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč za období 1. Q. 2018 (viz. příloha č. 1 zápisu)
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•

zprávu o kontrole hospodaření městyse Koloveč za období 1. Q. 2018 (viz. příloha č. 2
zápisu). Rozpočtové

•

opatření Městyse Koloveč č. 1/2018 a č. 2/2018 (rozpočtové opatření č. 1/2018 - viz příloha
č. 3. zápisu; rozpočtové opatření č. 2/2018 – viz příloha č. 4. zápisu)

•

výsledky z jednání finančního výboru městyse Koloveč ze dne 3. 5. 2018.

•

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávního celku Koloveč za rok
2017.

•

zprávu o výsledku přezkoumání územního samosprávního celku DSO Lazce za rok 2017.

•

zprávu o výsledku přezkoumání územního samosprávního celku DSO Domažlicko za rok
2017.

•

zprávu o výsledku přezkoumání územního samosprávního celku DSO Kdyňsko za rok 2017.

•

personální změny v Úřadu městyse Koloveč, nástup nové zaměstnankyně na pracovní pozici
účetní, správce rozpočtu od 1. 7. 2018, nástup nové zaměstnankyně na pracovní pozici
matrikářka, administrativní pracovnice a uzavření Dohody o provedení práce s pracovnicí
z obce Merklín na vykonávání matričních úkonů po nezbytně nutnou dobu, než si nově
nastupující zaměstnankyně městyse Koloveč dodělá příslušné oprávnění.

•

informaci, že počínaje školním rokem 2018/2019 dojde k navýšení kapacity školní družiny
při ZŠ Koloveč.

•

informaci, že ranní autobusový spoj č. 400 400 1, který plánovala společnost POVED s.r.o.,
Plzeňský organizátor dopravy zrušit, jedoucí z města Kdyně do města Plzeň bude i po datu
1. 7. 2018 nadále v provozu.

•

informaci, že i po datu 1. 1. 2019 bude zachován matriční obvod městyse Koloveč ve
stávajícím rozsahu. Současně s největší pravděpodobností dojde k úpravě modelu
financování této agendy státem (financování kombinovanou formou, tj. paušální platbou a
současně výkonnostní platbou, zejména u extrémně vytížených matričních obvodů).

•

informaci, že se městys Koloveč přihlásil do projektu výsadba sazenice Lípy srdčité, která
bude vysazena k výročí 100 let vzniku Československa. Projekt je financován Plzeňským
krajem.

•

informaci, o počtu 15 zapsaných dětí do MŠ Koloveč a o počtu 25 zapsaných dětí do ZŠ
Koloveč pro školní rok 2018/2019.

•

informaci, že dne 27. 6. 2018 od 14 hodin proběhne v sálu městyse Koloveč veřejné
projednání návrhu nového územního plánu Kolovče.

•

informaci, že ve dnech 5. a 6. října se budou konat komunální volby do zastupitelstva
městyse Koloveč na volební období 2018 – 2022 a možnost rozhodnout nejpozději na

následujícím veřejném zasedání o zachování či případné změně počtu členů zastupitelstva
městyse Koloveč pro nové volební období 2018 - 2022.

Zápis vyhotoven dne: 12. 6. 2018
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Kamila Krištofová, Ing. Václav Pergl
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč

Ověřovatelé usnesení:

Václav Kříž

Radek Andrle v.r.

v.r.

člen ZM

Petr Hájek

člen ZM

v.r.

místostarosta městyse Koloveč
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Ing. Václav Pergl v.r.
starosta městyse Koloveč

