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Usnesení 
 

ze 7. jednání ZM Koloveč konaného dne 11.12.2009 od 18.00 hod. v kulturním domu  
v Zíchově 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
Schvaluje: 
1. navržený program jednání zastupitelstva městyse Koloveč 
 
2. Zápis a Usnesení ze 6. jednání ZM ze dne 27.10.2009  
 
5. rozpočtové opatření Městyse Koloveč č.4/2009 (viz příloha č. 1 zápisu) 
 
6. rozpočtové provizorium a pravidla pro hospodaření městyse Koloveč v roce 2010 do doby, 
než bude ZM schválen rozpočet městyse Koloveč  pro rok 2010 
 
7. prodej nemovitosti z vlastnictví Městyse Koloveč – části pozemku KN, parcelní číslo 
1499/1 – orná půda, o celkové výměře cca 120 m2 v k.ú. Koloveč Koloveč panu Radkovi 
Gabrielovi, Sadová 380,  345 43 Koloveč s tím, že  kupní cena bude činit 125,-Kč/m2 
pozemku a dále, že kupující uhradí náklady spojené s  vyhotovením GP na oddělení 
příslušné části pozemku a s vkladem vlastnického práva do KN.  
 
8. směnu nemovitostí oddělených Geometrickým plánem č. 438-255/2009, ze dne 
15.10.2009,  parcelní číslo 1433/4 – orná půda o celkové výměře 370 m2, parcelní číslo 
1433/15 – orná půda o celkové výměře 152 m2 a parcelní číslo 1433/9 – orná půda o 
celkové výměře 59 m2, tedy pozemky o celkové výměře 581 m2, ve vlastnictví Městyse 
Koloveč, za pozemky KN, parcelní číslo 1433/17 – orná půda o celkové výměře 55 m2, 
parcelní číslo 1433/19 – orná půda o celkové výměře 39 m2, parcelní číslo 1433/20 – orná 
půda o celkové výměře 201 m2 a parcelní číslo 1433/21 – orná půda o celkové výměře 499 
m2, tedy pozemky o celkové výměře 794 m2,  ve vlastnictví Petra Zoubka, bytem Sportovní 
239, 345 43 Koloveč, vše v katastrálním území a obci Koloveč s tím, že hodnota 
směňovaných pozemků bude činit v případě pozemků KN, čísla parcel 1433/4, 1433/9, 
1433/15, 1433/17, 1433/19 a 1433/21 - 250,- Kč/ m2 a v případě pozemku KN, číslo parcely 
1433/20 - 35,- Kč/ m2 . Rozdíl v hodnotě pozemků, resp. v jejich ceně bude mezi účastníky 
směny vyrovnán.  Správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva ke směňovaným 
pozemkům do KN uhradí oba účastníci směny rovným dílem. 
 
10. pronájem nemovitosti  Městyse Koloveč –  bytu 1+1, č. 6 v bytovém domu Lidická čp. 
324, 345 43 Koloveč v k.ú. Koloveč, obci Koloveč, zájemkyni – paní Miroslavě Petráskové, 
bytem Školní 54, 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.  
 
11. cenu vodného Městyse Koloveč pro rok 2010 ve výši 19,74 Kč bez DPH,  21,71 Kč s 10 
% DPH  a cenu stočného Městyse Koloveč ve výši 17,70 Kč/m3 bez DPH,  19,47 Kč/m3 s 10 
% DPH ( viz. příloha č. 2 zápisu ) 
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16. poskytnutí finančního příspěvku pionýrské skupině „Kolo“ Koloveč ve výši 4.000,- Kč 
na úhradu nákladů spojených se spotřebou elektrické energie v místní klubovně v roce 
2009. 
 
Volí: 
3. ověřovatele Zápisu a Usnesení ze 7. jednání ZM ze dne 11.12.2009 a to paní Mgr. Jitku 
Gabrielovou a pana MVDr. Karla Kobra  
 
 
Bere na vědomí: 
4.  informaci o splnění Usnesení ze 6. jednání ZM ze dne 27.10.2009 
 
12. průběžnou zprávu o stavu realizace či rozpracovanosti investičních a neinvestičních 
projektů Městyse Koloveč v 2. polovině roku 2009 
 
14. inspekční zprávu a výroční zprávu základní školy Koloveč za rok 2008/2009 
 
15. Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Koloveč za rok 2009 ze strany 
Krajského úřadu Plzeňského kraje 
  
Jmenuje: 
17. pracovní komisi ve složení Jana Peclová, Mgr. Jitka Gabrielová, MVDr. Karel Kobr, 
Ing. Milan Mastný a Petr Hájek pro provedení podrobné analýzy současného stavu 
v příspěvkové organizaci - Základní škole Koloveč, s cílem zajistit ve spolupráci s vedením 
školy objektivní podklad pro rozhodnutí Městyse  v otázce přijetí opatření souvisejících se 
zajištěním dalšího rozvoje školy  s výhledem na dalších 5 -10 let. 
 
Ukládá: 
18. pracovní komisi provést podrobnou analýzu současného stavu v příspěvkové organizaci 
- Základní škole Koloveč, s cílem zajistit ve spolupráci s vedením školy objektivní podklad 
pro rozhodnutí Městyse  v otázce přijetí opatření souvisejících se zajištěním dalšího rozvoje 
školy  s výhledem na dalších 5 -10 let. 
  
Termín: do poloviny února 2010 
 
Souhlasí: 
13. s přijetím dotace a financováním dotovaného projektu z „Programu rozvoje venkova“ 
na realizaci projektu „Dětské hřiště Koloveč pro věkovou kategorii 1-12 let“ z rozpočtu 
městyse Koloveč, případně jiných zdrojů ( překlenovací úvěr apod. ) a to minimálně ve výši 
celkových výdajů projektu. 
 
Ruší: 
9. své Usnesení č. 16 ze dne 22.6.2009   
 
 
Zapsala: Alena Kašová, pracovnice Úřadu městyse Koloveč 
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Ověřovatelé Usnesení: 
 
 
 
 
 
      
 
   Mgr. Jitka Gabrielová                                                       MVDr. Karel Kobr                                                                          
                      člen ZM   v.r.                                                                  člen ZM  v.r. 
 
 
 
 
                                                     otisk kulatého razítka 
 
 
 
 
 
           Jana Peclová                                                                         Ing. Václav Pergl  
      Místostarostka  Městyse  v.r.                                                 Starosta Městyse v.r. 


