Výsledky 3. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč
konaného dne 11. 6. 2019 od 19:00 hod. v kulturním domu Koloveč.
Zastupitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluje:
1. navržený program jednání ZM ze dne 11. 6. 2019.
2. zápis a usnesení ze 2. jednání ZM ze dne 8. 4. 2019.
4. účetní závěrku Městyse Koloveč za rok 2018, tj. Výkaz zisků a ztrát, Rozvahu, Přílohu (účetní
závěrka – Městyse Koloveč - viz příloha č. 4).

5. Závěrečný účet městyse Koloveč za rok 2018 a celoroční hospodaření městyse bez výhrad,
inventarizační zprávu za rok 2018 a převod hospodářského výsledku z roku 2018 ve výši
5.222.568,60 Kč. (Závěrečný účet - viz příloha č. 5 zápisu).

6. prodej nemovitostí, pozemku KN, č. parcely 1683 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2
v k.ú. a obci Koloveč z vlastnictví Městyse Koloveč do vlastnictví pana Jaroslava Šebesty, Růžová
179, 34543 Koloveč, za účelem zajištění souladu vlastnictví ke stavbě na předmětném pozemku a k
samotnému pozemku a to za kupní cenu 1.200,- Kč bez DPH, 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 zřízení věcného břemene na předmětném pozemku – oprávnění
zajištění možnosti umístění, provozu, oprav a udržování kanalizačního řadu nacházejícího se pod
předmětným pozemkem ve prospěch městyse Koloveč, které bude muset kupující strpět. Věcné
břemeno bude zřízeno bezúplatně.
Kupující strana uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného
břemene a dále správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do KN. Poplatníkem daně
z nabytí nemovité věci bude také kupující strana.

8. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. sml. 9900097985 1/VB, která se uzavírá mezi
smluvními stranami Městysem Koloveč, U Staré fary 142, IČ:00253481 a oprávněným GasNet,
s.r.o.,Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČ:27295567. Předmětem smlouvy je zřízení
věcného břemene na nemovitostech ve vlastnictví městyse Koloveč, pozemky KN, p.č. 1529/1 v k.ú.
Koloveč, ve prospěch GasNet, s.r.o., které bude zapsáno v KN na dobu neurčitou. Věcné břemeno
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spočívá v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět na pozemek a
právu stavebních úprav, oprav, provozování a odstranění plynárenského zařízení (plynovodní
přípojky č. stavby EVIS:9900097985 včetně součástí).
Městysi Koloveč bude při podpisu smlouvy uhrazena jednorázová úplata ve výši 50,- Kč s DPH.

14. poskytnutí mimořádného investičního finančního příspěvku ve výši 70.000,- Kč TJ Slavoj
Koloveč, IČ:18230725, který bude použit výhradně na vybudování venkovního přístřešku vedle
budovy Sportovní 334, Koloveč, na pozemku KN, č. parcely 1075/4 v k.ú. Koloveč

Volí:
3. ověřovatele zápisu a usnesení ze 3. jednání ZM ze dne 11. 6. 2019, a to pana
Ing. Lukáše Cozla a paní Ing. Václavu Dobšíčkovou.

Ukládá:
7. starostovi městyse Koloveč uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene
podle Usnesení č. 6. ZM Koloveč (vypracování smlouvy a podání návrhu na vklad do KN
zajistí kupující).
9. starostovi městyse Koloveč uzavřít za městys Koloveč Smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml.
9900097985 1/VB, dle Usnesení č. 8.

15. starostovi městyse Koloveč uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi městysem Koloveč a TJ Slavoj
Koloveč, IČ:18230725 o poskytnutí finančního příspěvku podle usnesení ZM č. 11).

Vyhrazuje si:
10. v souladu s ust. § 84 odst. 4) z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, pravomoc pověřovat členy zastupitelstva městyse Koloveč k přijímání projevu vůle
snoubenců, že spolu vstupují do manželství ve správním obvodu matričního úřadu městyse Koloveč
dle § 11a z. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů.
2

12. v souladu s ust. § 84 odst. 4) z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, pravomoc stanovit při jakých významných událostech může užívat závěsný odznak, který
má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika, jiný člen
zastupitelstva městyse Koloveč.

Pověřuje:
11. v souladu s ust. § 84 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
(vyhrazená pravomoc dle Usnesení č. 10 ZM Koloveč ze dne 11. 6. 2019), člena zastupitelstva
městyse Koloveč Ing. Václavu Dobšíčkovou k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do
manželství ve správním obvodu matričního úřadu městyse Koloveč ve smyslu § 11a z. č. 301/2000
Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Stanovuje:
13. , že ve smyslu § 108 odst. 2 z..č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, může při významných příležitostech a občanských obřadech užívat závěsný odznak, který
má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika, člen
zastupitelstva paní Ing. Václava Dobšíčková.

Bere na vědomí:
- splnění úkolu uloženého Usnesením č. 5 ze 2. jednání ZM ze dne 8. 4. 2019 starostovi městyse
Koloveč.

- splnění úkolu uloženého Usnesením č. 9 ze 2. jednání ZM ze dne 8. 4. 2019 starostovi městyse
Koloveč.

3

- splnění úkolu uloženého Usnesením č. 11 ze 2. jednání ZM ze dne 8. 4. 2019 starostovi městyse
Koloveč.

- splnění úkolu uloženého Usnesením č. 13 ze 2. jednání ZM ze dne 8. 4. 2019 starostovi městyse
Koloveč.

- trvání úkolu uloženého Usnesením č. 15 ze 2. jednání ZM ze dne 8. 4. 2019 starostovi městyse
Koloveč (bude splněn po výmazu věcného břemena z pozemku p.č. 2130 v k.ú. Koloveč – úkol
z Usnesení č. 13 z 2. jednání ZM ze dne 8. 4. 2019).
- splnění úkolu uloženého Usnesením č. 17 ze 2. jednání ZM ze dne 8. 4. 2019 starostovi městyse
Koloveč.
- splnění úkolu uloženého Usnesením č. 19 ze 2. jednání ZM ze dne 8. 4. 2019 starostovi městyse
Koloveč.
- splnění úkolu uloženého Usnesením č. 20 ze 2. jednání ZM ze dne 8. 4. 2019 Úřadu a starostovi
městyse Koloveč.
- splnění úkolu uloženého Usnesením č. 21 ze 2. jednání ZM ze dne 8. 4. 2019 starostovi městyse
Koloveč.
- zprávu o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč za období 1. Q. 2019 (viz. příloha č. 1 zápisu).
- zprávu o kontrole hospodaření městyse Koloveč za období 1. Q. 2019 (viz. příloha č. 2 zápisu).
- výsledky z jednání finančního výboru městyse Koloveč ze dne 30. 5. 2019.
- rozpočtové opatření Městyse Koloveč č. 1/2019 (rozpočtové opatření č. 1/2019 - viz příloha č. 3.
zápisu).

- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávního celku městyse Koloveč za
rok 2018.

- , že ke dni 1. 6. 2019 byli na Úřadu městyse Koloveč na 6 měsíců zaměstnáni tři zaměstnanci
z úřadu práce na veřejně prospěšné práce (VPP) a dva zaměstnanci z úřadu práce budou ve stejném
režimu zaměstnáni na úřadu městyse Koloveč od 1. 7. 2019.
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- , že od 1. 9. 2019 je navýšena kapacita tříd v MŠ Koloveč (pracoviště Koloveč a pracoviště
Těšovice) na 28 dětí/třídu a že na školní rok 2019-2020 bylo přijato do MŠ Koloveč celkem 16 dětí a
do ZŠ Koloveč bylo přijato celkem 21 dětí.
- informace o přípravě kulturní akce „Přemílání starých bab na mladá děvčata v kolovečském
mlýnu“
- informace o přípravě realizace akce „Koloveč – oddílná kanalizace a ČOV“.

Zápis vyhotoven dne: 12. 6. 2019
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Kamila Krištofová, Ing. Václav Pergl
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč
Ověřovatelé usnesení:

Ing. Lukáš Cozl

v.r.

člen ZM

Petr Hájek

člen ZM

v.r.

místostarosta městyse Koloveč
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Ing. Václava Dobšíková v.r.

Ing. Václav Pergl v.r.
starosta městyse Koloveč

