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Výsledky 1. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
 

konaného dne 8.3.2010 od 19.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
Schvaluje: 
1.  navržený program jednání ZM dne 8.3.2010   
 
2.  zápis a usnesení  ze 7. jednání ZM ze dne 11.12.2009 
  
5. rozpočet městyse Koloveč na rok 2010, včetně výše poskytovaných příspěvků a účelu 
jejich použití ZŠ a MŠ Koloveč, občanským sdružením, svazkům měst a obcí  a ostatním 
právnickým osobám( viz. příloha č. 3 zápisu )  
  
6.  posílení rezervního fondu ZŠ a MŠ Koloveč o  finanční částky - u MŠ Koloveč  o částku 
84 519,55 Kč  a u ZŠ Koloveč o částku 78 685,51 Kč.,  vytvořené jejich zlepšeným  
výsledkem hospodaření v roce 2009 
 
7.  prodej nemovitosti z vlastnictví Městyse Koloveč – pozemků KN,  parcelní číslo 1433/24 
– orná půda o celkové výměře 129 m2, parcelní číslo 1433/21 – orná půda o celkové výměře 
499 m2 a parcelní číslo 1433/13 – orná půda o celkové výměře 270 m2, parcelní číslo 
1433/12 – orná půda o celkové výměře 187 m2,  a dále částí pozemků, parcelní číslo 
1433/20 – orná půda,  parcelní číslo 1433/14 – orná půda a  parcelní číslo 1433/10 – orná 
půda o celkové výměře cca 200 m2, tedy pozemky o celkové výměře cca 1285 m2 
v katastrálním území a obci Koloveč do vlastnictví manželům Miroslavu a Jindře 
Sovkovým, oba bytem Lidická 348,  345 43 Koloveč s tím, že  kupní cena bude činit 250,-
Kč/m2  pozemku a dále, že  kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením GP na rozdělení 
pozemků a příslušné správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do KN. Vlastní 
prodej nemovitostí bude uskutečněn na základě kupní smlouvy, která bude obsahovat 
ustanovení o zřízení předkupního práva věcného po dobu 3 let a práva zpětného odkoupení 
nemovitosti za původní cenu ve prospěch prodávajícího v případě jejich následného prodeje 
či nenaplnění účelu využití pozemků, tj. výstavbu rodinného domu do 3 let od nabytí 
předmětných pozemků kupujícím 
  
8.  koupi nemovitostí – pozemků,  parcelní číslo 1498/2, zahrada o výměře 879 m2 a 
parcelní číslo 1499/2, orná půda o výměře 1748 m2, tedy celkem o výměře  2627 m2 
v katastrálním území  a městysi Koloveč do vlastnictví městyse Koloveč, IČ 00253481, se 
sídlem Tyršova 10, 345 43 Koloveč z vlastnictví manželů Josefa a Anny Valečkových, oba 
bytem Tyršova 29, 345 43 Koloveč  s tím, že kupní cena bude činit max. 250,-Kč/m2 
pozemku a že kupující strana uhradí příslušné správní poplatky spojené s vkladem 
vlastnického práva do KN 
 
9. přijetí pozemků, parcely BPK č. 815 o výměře 46 m2 a části parcely BPK č. 848 a 859 a 
části parcely BPK č. 5085, oddělené GP č. 453-1013/2010 ze dne 3.2.2010 a nově 
označených jako pozemky, parcelní číslo 1383/23,  orná půda o výměře 431 m2, parcelní 
číslo 1433/26,  orná půda o výměře 94 m2,  parcelní číslo 1639/8,  orná půda o výměře 211 
m2 a parcelní číslo 1639/9,  orná půda o výměře 100 m2,  v katastrálním území a městysi 
Koloveč do vlastnictví Městyse Koloveč, IČ 00253481, se sídlem Tyršova 10, 345 43 Koloveč 
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formou smlouvy o bezúplatného převodu z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky, 
IČ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 s tím, že převod pozemků 
bude bezplatný a že převádějící strana uhradí náklady spojené s   vyhotovením GP na 
rozdělení pozemků a příslušné správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do 
KN.  
 
10. přijetí pozemku, parcely KN č. 1536  - ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 
431 m2 v katastrálním území a městysi Koloveč do vlastnictví Městyse Koloveč, IČ 
00253481, se sídlem Tyršova 10, 345 43 Koloveč, formou smlouvy o bezúplatného převodu 
z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 IČ 00253481, se sídlem 
Tyršova 10, 345 43 Koloveč s tím, že převod pozemku bude bezplatný 
 
11. podání žádostí o  dotace v roce 2010 včetně jejich přijetí za dotačními pravidly 
stanovených podmínek, dále jejich použití a  dofinancování městysem  Koloveč v roce 2010, 
případně v letech následujících: 

- Dotace PK z programu Stabilizace a obnovy venkova na realizaci projektu 
„ Oprava střešní krytiny a doprovodných prvků na budově Základní školy 
Koloveč“  ve výši cca 300.000,- Kč včetně DPH ( celkové předpokládané náklady 
akce jsou cca 500.000,- Kč včetně DPH ). Případná dotace může činit maximálně 
60% celkových nákladů projektu. Žádost byla podána, o přidělení této dotace 
nebylo doposud rozhodnuto. Realizace tohoto projektu se předpokládá v roce 2010 
s tím, že podíl Městyse Koloveč ve výši cca 200 000,- Kč bude částečně kryt 
z rezervního fondu ZŠ Koloveč a částečně z prostředků Městyse Koloveč, případně 
z prostředků ostatních zainteresovaných obcí. 

- Dotace SFŽP z programu OPŽP, opatření 3.2.1. Realizace úspor energie na 
realizaci projektu „ Zateplení obvodového pláště včetně stropů pod půdními 
prostory a výměna výplní otvorů budovy ZŠ v Kolovči  “  ve výši cca 7 200 000,- 
Kč včetně DPH ( celkové předpokládané náklady akce jsou cca 10 mil. Kč včetně 
DPH ). Případná dotace může činit maximálně 90 % celkových nákladů projektu. 
Žádost byla podána, o této dotace nebylo doposud rozhodnuto. Realizace tohoto 
projektu se předpokládá v roce 2011 s tím, že podíl Městyse Koloveč ve výši cca 
2 300 000,- Kč bude částečně kryt z   prostředků Městyse Koloveč, případně z 
úvěru. 

- Dotace MFČR, z programu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 
základny regionálního školství na realizaci projektu „ Výměna oken a zateplení 
vnějšího pláště budovy ZŠ v Kolovči “  ve výši cca 8 000 000,- Kč včetně DPH ( 
celkové předpokládané náklady akce jsou cca 10.000.000,- Kč včetně DPH ). 
Případná dotace může činit maximálně 85 % celkových nákladů projektu. Žádost 
bude podána v I. pololetí roku 2010,  po vypsání příslušné výzvy . Realizace 
tohoto projektu se předpokládá v roce 2011 s tím, že podíl Městyse Koloveč ve výši 
cca 2 300 000,- Kč bude částečně kryt z   prostředků Městyse Koloveč, případně z 
úvěru. 

- Dotace PK z ROP jihozápad, opatření 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, 
středního a vyššího odborného školství na realizaci projektu „ Věda, technika, 
informace pro školu - Modernizace učeben chemie, fyziky a cizích jazyků, včetně 
vybavení ostatních učeben a učitelů VT s cílem zvýšení efektivity výuky ZŠ 
v Kolovči“  ve výši 1.850 000,-Kč včetně DPH ( celkové předpokládané náklady 
akce jsou cca 2.000.000,- Kč včetně DPH ). Případná dotace může činit 
maximálně 92,5 % celkových nákladů projektu. Žádost bude podána v I. pololetí 



 3 

roku 2010, po vypsání příslušné výzvy. Realizace tohoto projektu se předpokládá 
v roce 2011 s tím, že podíl Městyse Koloveč ve výši cca 150 000,- Kč bude 
částečně kryt z   prostředků Městyse Koloveč, případně z úvěru. 

- Dotace MPSV z Programu podpory sociálních služeb s regionální/místní 
působností – Plzeňský kraj na realizaci projektu „ Terénní pečovatelská služba“ 
ve výši 208 400,- Kč včetně DPH ( celkové předpokládané náklady akce jsou cca 
255.000,- Kč včetně DPH ), přičemž rozhodnutím MPSV ze dne 23.2.2010  byla 
Městysi Koloveč přidělena dotace ve výši 49.000,- Kč 
 

12.   harmonogram kulturních a společenských  akcí v městysi Koloveč v roce 2010 
  
14.   podání přihlášky a účast Městyse Koloveč v soutěži „Vesnice roku 2010“ 
 
16. vyhovět žádosti občanů Městyse Koloveč ze dne 8.3.2010  o umístění veřejného osvětlení 
včetně příslušného elektrického vedení na sloup elektrického vedení nacházející se u čp. 
381 na rozhraní ulic Horní a Ke Kozlíku v Kolovči 
 
Neschvaluje: 
 
17. vyhovět žádosti občanů Městyse Koloveč a majitelů nemovitostí v Tyršově ulici, resp. 
v její části na konci městyse směrem do Srbic ze dne  11.2.2010 o  vybudování hlubinné 
kanalizace, která by nahradila stávající kanalizaci v této části městyse oloveč s tím,  že její 
rekonstrukce proběhne stejně jako v ostatních částech městyse až v souvislosti s plánovanou 
investiční akcí – Kompletním oddělením dešťové a splaškové kanalizace v Městysi Koloveč, 
ovšem ne dříve než v horizontu cca 10 let a to za předpokladu, že se Městysi Koloveč podaří 
získat na tuto investiční akci dotaci ( předpokládané celkové náklady činí cca 30 – 40 mil. 
Kč )  
  
Volí: 
 
3. ověřovateli zápisu z 1. jednání ZM ze dne 8.3.2010 pana Martina Volfa a pana Ing. 
Milana Mastného 
 
Ukládá: 
 
4. vedení Městyse Koloveč seznámit s výsledky analýzy zástupce ZŠ Koloveč, členy Školské 
rady při ZŠ Koloveč a starosty zainteresovaných obcí a připravit návrh konkrétních 
opatření, jejichž postupná realizace zajistí další udržitelný rozvoj ZŠ Koloveč 
v následujících pěti letech 
 
Termín: do příštího zasedání ZM Koloveč  
 
Souhlasí: 
 
15. s nominací vybraných vlastníků pozemků v k.ú. Koloveč jako kandidátů do Sboru 
zástupců KPÚ Koloveč. 
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Rozhodlo: 
 
13.   v souladu s ust. § 9 odst. 3 písm. c) zákona o tom, že  příspěvková organizace Mateřská 
škola Koloveč bude i nadále, tj. od 1.1.2010, vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 
 
 
Bere na vědomí: 
 

- informaci o plnění usnesení ze 7. jednání ZM ze dne 11.12.2009 a  výsledky 
„Analýzy současného stavu v Základní škole Koloveč“  (viz. příloha č. 1 zápisu) 
 

- zprávu o kontrole hospodaření Městyse Koloveč a  ZŠ Koloveč za období 10-12/2009 
a MŠ Koloveč  za období 7-12/2009 a  (viz příloha č.2 zápisu) a zprávu o výsledcích 
hospodaření Městyse Koloveč, ZŠ Koloveč a MŠ Koloveč v roce 2009 a dále zprávu 
o přezkoumání hospodaření a kontroly ÚSC Koloveč za rok 2009 
 
 

- informaci o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve 
dnech v pátek 28. května a sobotu 29. května 2010 a o úkolech, které v souvislosti se 
zajištěním průběhu voleb bude plnit Městys Koloveč 

 
Zápis vyhotoven dne: 15.03.2010 
  
Zapsala: Vladimíra Ledvinová, pracovnice Úřadu městyse Koloveč 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
      
           Martin Volf                                                                  Ing. Milan Mastný                                                                          
             člen ZM                                                                               člen ZM 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
           Jana Peclová                                                                         Ing. Václav Pergl  
      Místostarostka  městyse                                                             Starosta městyse 
 


