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Výsledky 7. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
 

konaného dne 15.11. 2018 od 16:30 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse Koloveč. 
 

Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 

Schvaluje: 
 

1. navržený program jednání ZM ze dne 15. 11. 2018. 

2. zápis a usnesení ze 6. jednání ZM ze dne 30. 10. 2018.  

4. směnu pozemků: Pozemky KN, č. parcely 2136– orná půda o výměře 103 m2, nově vytvořené 

Geometrickým plánem č. 653-1213/2018 ze dne 9. 10. 2018, č. parcely 2140 – orná půda o výměře 

489 m2, nově vytvořené Geometrickým plánem č. 653-1213/2018 ze dne 9. 10. 2018, č. parcely 

2142 – orná půda o výměře 196 m2 a č. parcely 2144 – orná půda o výměře 146 m2, tedy pozemků 

o celkové výměře 934 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrálního 

pracoviště Domažlice na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území a obec Koloveč, ve vlastnictví 

městyse Koloveč za pozemky:  

Pozemek KN, č. parcely 2138/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2, nově oddělené 

Geometrickým plánem č. 653-1213/2018 ze dne 9. 10. 2018 z pozemku KN, č. parcely 2138, č. 

parcely 2102 – orná půda o výměře 38 m2, č. parcely 2107 – orná půda o výměře 256 m2, č. parcely 

2131 – orná půda o výměře 334 m2 a č. parcely 2139 – orná půda o výměře 151 m2, tedy pozemků 

o celkové výměře 785 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální 

pracoviště Domažlice na listu vlastnictví č. 83 pro katastrální území a obec Koloveč, ve vlastnictví 

pana: Petr Toupal, bytem Růžová 137, 34543 Koloveč, za účelem podpory výstavby rodinných domů 

v obytné zóně II v Kolovči (podpora rozvoje bydlení v Kolovči). 

Směna pozemků proběhne za následujících podmínek:  

Celková cena pozemků ve vlastnictví městyse Koloveč činí 312 436,- Kč. Celková cena pozemků ve 

vlastnictví Petra Toupala činí 234 300,- Kč. Rozdíl v ceně pozemků ve prospěch městyse Koloveč činí  

78 136,- Kč. Pokud vznikne městysi Koloveč v souvislosti se směnou shora uvedených pozemků 

povinnost přiznat a odvést českému státu podle příslušného právního předpisu Daň z přidané 

hodnoty, nebude navíc součástí ceny směňovaných pozemků částka odpovídající výši Daně 

z přidané hodnoty. Součástí směnné smlouvy bude ujednání, že pan Petr Toupal uhradí druhé 

straně rozdíl v ceně směňovaných pozemků a dále, že smluvní strany uhradí každý rovným dílem 

správní  poplatek spojený s vkladem vlastnických práv na základě směnné smlouvy do KN a dále 

každý z účastníků směnné smlouvy daň z nabytí nemovitých věcí. Vlastní směna nemovitostí bude 

uskutečněna na základě směnné smlouvy. Na základě splnění shora uvedených podmínek této 

směnné smlouvy, budou obě strany zcela vyrovnány. 
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Volí:  

3. ověřovatele zápisu a usnesení ze 7. jednání ZM ze dne 15. 10. 2018, a to pana Ing. Lukáše Cozla a 

pana Ladislava Jandu. 

 

Ukládá: 
 

5. starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování směnné smlouvy podle Usnesení č. 4. ZM Koloveč 

a tuto směnou smlouvu za městys Koloveč uzavřít a zajistit podání návrhu na vklad do KN. 

 

 

Bere na vědomí:  
 
- rozpočtové opatření Městyse Koloveč č. 6/2018 (rozpočtové opatření č. 6/2018 v podrobném 

členění  - viz příloha č. 1. zápisu) 

 

Zápis vyhotoven dne: 16. 11. 2018 
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Kamila Krištofová, Ing. Václav Pergl 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
 
          Ing. Lukáš Cozl  v.r.                                Ladislav Janda v.r. 

                člen ZM                                              člen ZM 

 

 

 

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


