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Výsledky 5. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
konaného dne 9. 12. 2019 od 19:00 hod. v kulturním domu Zichov. 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
Schvaluje: 
 

1.  navržený program jednání ZM ze dne 9. 12. 2019. 
 

2.  zápis a usnesení ze 4. jednání ZM ze dne 9. 9. 2019.  
 

4.  rozpočtové provizorium a pravidla pro hospodaření městyse Koloveč v roce 2020 do 

doby, než bude ZM schválen rozpočet městyse Koloveč pro rok 2020. 

 

5.  cenu vodného Městyse Koloveč pro rok 2020 ve výši 32,51 Kč/m3 bez DPH; 37,39 Kč/m3 

s 15% DPH a cenu stočného Městyse Koloveč pro rok 2020 ve výši  32,84 Kč/m3 bez DPH; 

37,77 Kč/m3 s 15% DPH. 

 

6.  změnu priorit při realizaci vodních nádrží navržených v rámci návrhu Plánu společných 

zařízení Komplexní pozemkové úpravy Koloveč v k.ú. Koloveč, stanovených na jednání 

sboru zástupců Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koloveč konaném dne 13. 6. 2014 na 

úřadě městyse Koloveč, a to tak, že původní pořadí realizace vodních nádrží se mění takto: 

a) Vodní nádrž profil 2 – Na Milovkách, b) Vodní nádrž profil 1 – Pod Motvičkami a c) Vodní 

nádrž profil 3 – U Holce. Mapová situace se zákresem umístění staveb vodních nádrží tvoří 

přílohu č. 6 Zápisu.     

7.  podání žádosti městyse Koloveč o finanční podporu ze 4. výzvy Národního programu 

Životní prostředí SFŽP ČR, 1.3.C Kanalizace, na projekt “Koloveč – kanalizace” a v případě 

získání dotace realizaci tohoto projektu v souladu s dotačními podmínkami a stavebním 

povolením, a také spolufinancování tohoto projektu Městysem Koloveč z vlastních zdrojů, 

případně prostřednictvím úvěru od bankovní instituce.  

8.  záměr vstupu Městyse Koloveč do Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka, se 

sídlem Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice, IČ: 03230333 (dále jen VSOD) a 

pověřuje  starostu městyse přípravou, projednáním podmínek vstupu a předložením 

žádosti o vstup městyse Koloveč do VSOD tak, aby se městys Koloveč stal členem VSOD 

nejpozději do doby uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory z Národního programu 

Životního prostředí Státního fondu životního prostředí ČR, 1.3.C Kanalizace na realizaci 

projektu „Koloveč – kanalizace“.  
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9.  podání žádosti městyse Koloveč o finanční podporu z dotačního programu Plzeňského 

kraje „Podpora vybavení ordinací lékařů zajišťujících primární ambulantní zdravotní péči 

v Plzeňském kraji informačními technologiemi 2019“ s cílem finančně podpořit vybavení 

ordinace praktického lékaře pro dospělé v Kolovči informačními technologiemi v souvislosti 

s povinností vystavovat e-Recepty, e-Neschopenky a zavedení elektronické evidence tržeb 

EET. V případě získání dotace ZM schvaluje její přijetí a také realizaci tohoto projektu a 

jeho předfinancování a spolufinancování z rozpočtu městyse Koloveč.  

 

10.  poskytnutí neinvestičního finančního dotace ve výši 100.000,- Kč z rozpočtu městyse 

Koloveč pro MAS Český les na financování projektu „Klikni a vykroč“, ze kterého bude 

hlavním výstupem osazení interaktivního informačního kiosku s dotykovou obrazovkou na 

stěně budovy Úřadu městyse Koloveč do 31. 12. 2020. Na poskytnutí finančního příspěvku 

bude uzavřena s MAS Český les, IČ 26679973, veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

neinvestiční dotace. 

 

11.  navýšení počtu pracovních míst v úřadu městyse Koloveč pro oblast pečovatelské 

služby Koloveč o 1 místo s plným úvazkem na pozici pečovatelka, pracovní úvazky na 

pracovní smlouvu (mimo sezónní zaměstnance). U Úřadu městyse Koloveč se tak rozšíří 

počet úvazků z 7,2 na 8,2. Pracovní smlouva s novým zaměstnancem bude uzavřena na 

jeden rok od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Prodloužení pracovní smlouvy bude projednáno na 

zastupitelstvu městyse Koloveč před skončením  tohoto ročního období v závislosti na 

úspěšnosti realizaci projektu rozšíření rozsahu a územní působnosti pečovatelské služby 

Koloveč na území sousedních spádových obcí. 

 

13.  zachování počtu pracovních míst v úřadu městyse Koloveč pro oblast administrativy a 

matriční agendy, tj. 2 míst s plným úvazkem na pozici administrativní pracovník – 

podatelna, matrikář (mimo sezónní zaměstnance). U Úřadu městyse Koloveč tak zůstane 

počet úvazků 8,2.. Pracovní smlouva s vybraným zaměstnancem na shora uvedenou pozici 

tak bude uzavřena s účinností od 4.4.2020 na dobu neurčitou.  

 

 

16.  poskytnutí mimořádných odměn v souladu s § 76 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, za splnění 

mimořádných či zvlášť významných úkolů, jejichž splnění bylo nadstandardní a klíčové pro 

další rozvoj městyse Koloveč, a to starostovi městyse Koloveč ve výši 35.000,- Kč, 

místostarostovi městyse Koloveč ve výši 17.000,- Kč, členovi finančního a kontrolního 

výboru panu Petru Krechlerovi ve výši 4.800,- Kč, předsedkyni finančního výboru Ing. 

Václavě Dobšíčkové ve výši 4.000,- Kč, členovi finančního výboru panu Ing. Lukáši Cozlovi 

ve výši 4 000,- Kč,  předsedovi kontrolního výboru panu MUDr. Janu Ludvíkovskému ve výši 

3 000,- Kč  a  členovi kontrolního výboru panu Bohumilu Cimburkovi ve výši 3 000,- Kč. 

Odměny budou vyplaceny v nejbližším výplatním termínu z rozpočtu městyse Koloveč. 
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19. ZM schvaluje zrušení předkupního práva Městyse Koloveč, zřízeného podle § 101 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon bez náhrady, k pozemkům v obytné zóně Koloveč, 

konkrétně  k pozemkům KN odděleným GP č. 672-1203/2019 ze dne 6.9.2019, č. parcely 

2035/2, 2035/3, 2036/2 a 2036/3  v k.ú. a obci Koloveč.  

Volí:  

 
3.  ověřovatele zápisu a usnesení z 5. jednání ZM ze dne 9. 12. 2019, a to pana 
MUDr. Jana Ludvíkovského a pana Ladislava Jandu. 
 
 

Ukládá: 
 
12.  tajemníkovi úřadu městyse Koloveč personálně obsadit pracovní místo na pozici  

pečovatelka v úřadu městyse Koloveč a uzavřít pracovní smlouvu s novým zaměstnancem 

na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 dle Usnesení č. ......11. 

 

14.  tajemníkovi městyse Koloveč realizovat výběrové řízení na obsazení pracovní pozice 

administrativní pracovník – podatelna, matrikářka v úřadu městyse Koloveč podle 

Usnesení ZM    č. 13.   v co nejkratší době, s účinností od 4. 4. 2020. Pracovní smlouva 

s nově vybraným zaměstnancem bude uzavřena na dobu neurčitou od 4. 4. 2020. 

 

17.  starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování dodatku nájemní smlouvy ke Smlouvě 

o nájmu č.j.: Šti/335/2019/VNITŘ, jehož předmětem bude změna nájemce, tedy stávající 

nájemce MUDr. Miroslav Kubiska, IČ 73453145 se mění na společnost Praktik - Reha s.r.o., 

IČ 08241601 s účinností od 1. 1. 2020, dodatek nájemní smlouvy za městys uzavřít a předat 

druhé smluvní straně k podpisu. 

 

18.  starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování nájemní smlouvy, jejímž předmětem 

bude pronájem pozemků, na kterých  je Městysem Koloveč provozováno zařízení 

k ukládání a rekultivaci odpadů, nájemní smlouvu za městys uzavřít a předat druhé 

smluvní straně k podpisu. 

20. starostovi  městyse Koloveč zajistit vypracování a uzavřít s majiteli pozemků příslušnou 

smlouvu a zajistit vklad vzdání se předkupního práva dle Usnesení   č. 19 do katastru 

nemovitostí.  
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Stanovuje: 
 

 

15.  počet sezónních zaměstnanců v Úřadu městyse Koloveč (veřejně prospěšné práce atd.), 

kteří budou vybíráni ze seznamů nezaměstnaných u úřadu práce, v maximálním počtu 5 

osob pro rok 2020. 

 

Bere na vědomí:  

 

-   nemožnost splnění úkolu uloženého starostovi městyse Koloveč Usnesením č. 15 ze 3. 
jednání ZM ze dne 11. 6. 2019. 

 

-   splnění úkolu uloženého starostovi městyse Koloveč Usnesením č. 6 ze 3. jednání ZM ze 

dne 9. 9. 2019. 

 

-   splnění úkolu uloženého starostovi městyse Koloveč Usnesením č. 8 ze 4. jednání ZM ze 
dne 9. 9. 2019. 

 

-   splnění úkolu uloženého starostovi městyse Koloveč Usnesením č. 10 ze 4. jednání ZM ze 
dne 9. 9. 2019. 

 

-   splnění úkolu uloženého starostovi městyse Koloveč Usnesením č. 12 ze 4. jednání ZM ze 
dne 9. 9.2019. 

-  splnění úkolu uloženého starostovi městyse Koloveč Usnesením č. 14 ze 4. jednání ZM ze 

dne 9.9. 2019  

-   zprávu o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč za období 3. Q. 2019 (viz. příloha č. 1 zápisu). 

 

-   zprávu o kontrole hospodaření  městyse Koloveč za období 3. Q. 2019 (viz. příloha č. 2 

zápisu). 

-   výsledky z jednání finančního výboru městyse Koloveč ze dne 31. 10. 2019. 

 

-   výsledky z jednání kontrolního výboru městyse Koloveč ze dne 14. 10. 2019. 

 

-  rozpočtové opatření Městyse Koloveč č. 4/2019 (rozpočtové opatření č. 4/2019 - viz 
příloha č. 3. zápisu). 
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-   rozpočtové opatření Městyse Koloveč č. 5/2019 (rozpočtové opatření č. 5/2019 - viz 
příloha č. 4. zápisu). 

 

-    zprávu o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření územního samosprávního celku 

Koloveč za rok 2019 za období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 s výsledkem, že nebyly zjištěny 

žádné chyby a nedostatky. 

 

 

-   výši nákladů a příjmů Městyse Koloveč za roky 2017, 2018 a předpokládané náklady a 

příjmy Městyse Koloveč za rok 2019 a výhled na rok 2020 za nakládání s komunálním 

netříděným odpadem a tříděným odpadem a celkové náklady Městyse Koloveč na zajištění 

systému provozu odpadového hospodářství v městysi Koloveč, s tím, že výše místního 

poplatku za komunální odpad pro rok 2020 bude zachován ve stejné výši jako v roce 2019. 

Rozúčtování skutečných nákladů městyse Koloveč na komunální odpad předchozího 

kalendářního roku - viz příloha č. 5. zápisu. 

 

 

-   informaci, o realizaci projektu rozšíření věcného a územního rozsahu poskytování 

pečovatelské služby městyse Koloveč na území městyse Koloveč a do okolních spádových 

obcí s účinností od 1. 1. 2020. Pečovatelskou službu bude Městys Koloveč poskytovat 

v době od 7:00 do 20:00 hodin a to 7 dnů v týdnu a tato služba bude také rozšířena na 

území okolních spádových obcí, které uzavřou s Městysem Koloveč smlouvu o poskytování 

pečovatelské služby na jejich území a o poskytnutí finančního příspěvku na náklady 

spojené s provozováním pečovatelské služby.  

 

-   zprávu o  investičních, neinvestičních a významných kulturních akcích realizovaných 

městysem Koloveč v roce 2019 (podrobný seznam viz. příloha č. 7. zápisu). 

 

-   uzavření dodatku týkajícího se změny smluvní strany nájemce ve Smlouvě o nájmu č.j.: 

Šti/335/2019/VNITŘ, tedy stávající nájemce MUDr. Miroslav Kubiska, IČ 73453145 se mění 

na společnost Praktik - Reha s.r.o., IČ 08241601 s účinností od 1. 1. 2020. 

 

 

-   vypracování projektu na ukládání a rekultivaci zařízení ke sběru a ukládání odpadů a že 

bude požádán Krajský úřad Plzeňského kraje o prodloužení platnosti rozhodnutí, kterým je 

provozování zařízení povoleno a uzavření nové nájemní smlouvy s vlastníkem pozemků, na 

kterých  je zařízení k ukládání odpadů provozováno. 

 

-   informaci o výpovědi nájemce bytu č. 2, Lidická 324, Koloveč, nový nájemce bude vybrán 

z pořadníku zájemců o nájemní byt v městysi Koloveč. 
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-  , že náklady, které vznikly JSDH Koloveč při výjezdech na území obce Všepadly v roce 

2019 nepřekročily výši finančního příspěvku 10.000,- Kč od obce Všepadly a nebude tedy 

jednáno s obcí Všepadly o navýšení tohoto příspěvku na rok 2020 a bere na vědomí zprávu 

velitele JSDHO Koloveč o činnosti jednotky v roce 2019 a činnosti mladých hasičů v roce 

2019. 

 

-  informace, že kolovečská pouť v roce 2020 proběhne o víkendu 22. – 23. 8. 2020, v roce 

2021 proběhne o víkendu 21. – 22. 8. 2021 a v roce 2022 proběhne o víkendu 20. – 21. 8. 

2022. 

 

-   informace o zrušení autobusového spoje č. 400290 s účinností od 15. 12. 2019. 

 

-   informaci o umístění kroniky městyse Koloveč na třetím místě v soutěži „O nejlepší 

kroniku Plzeňského kraje 2019“ obcí nad 500 obyvatel. 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 17. 12. 2019 
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Kamila Krištofová, Ing. Václav Pergl 
 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
      MUDr. Jan Ludvíkovský     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 


