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Výsledky 4. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
konaného dne 17. 8. 2020 od 19:00 hod. v kulturním domu Koloveč. 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
 
 
 
Schvaluje: 
 

1. navržený program jednání ZM ze dne 17. 8. 2020. 
 
2. zápis a usnesení ze 3. jednání ZM ze dne 29. 6. 2020 
 
4. rozpočtové opatření Městyse Koloveč č. 2/2020 (rozpočtové opatření městyse Koloveč 
č. 2/2020 - viz příloha č. 3. zápisu). 
 
5. výběr zhotovitele stavby „ZICHOV – VODOVOD“ – Chodské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Bezděkovské předměstí 388, 34478 Domažlice, IČ:49788791 
 
7. návrh smlouvy o dílo na realizaci stavby „ZICHOV – VODOVOD“ předložený 
vybraným zhotovitelem Chodské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Bezděkovské 
předměstí 388, 34478 Domažlice, IČ:49788791 
 
9. záměr vstupu městyse Koloveč do Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka, 
IČ:03230333 (dále jen „VSOD“) z důvodu realizace projektu „ZICHOV - VODOVOD“  
 
11. poskytnutí mimořádného investičního finančního příspěvku ve výši 250.000,- Kč   
TJ Slavoj Koloveč,  IČ:18230725 a zároveň ZM schvaluje změnu použití neinvestičního 
příspěvku ve výši 100.000,-Kč, již poskytnutého  TJ Slavoj Koloveč pro rok 2020 na základě 
uzavřené Veřejnoprávní smlouvy (VPS) č.1/2020 na investiční příspěvek, přičemž oba tyto 
příspěvky budou použity výhradně na realizaci projektu „Modernizace zázemí oddílu pro 
kopanou a ostatní činnosti TJ Slavoj Koloveč“, a to v souladu a za podmínek stanovených 
Smlouvou o poskytnutí dotace č.j. 34732020, ze dne 29. 7. 2020, uzavřené mezi Plzeňským 
krajem a TJ Slavoj Koloveč.   Zbylá částka ve výši 20.000,- Kč z již poskytnutého celkového 
neinvestičního příspěvku dle VPS č.1/2020 bude zachována jako neinvestiční. Mimořádný 
příspěvek i změna použití již obdrženého příspěvku bude řešena na základě Dodatku č.1 k 
VPS č.1/2020. Termín vyúčtování celého poskytnutého příspěvku (tj. 370.000,- Kč) bude 
kopírovat termín vyúčtování dotace z Plzeňského kraje poskytnuté TJ Slavoj Koloveč (tj. 
leden 2021).   
 
 
13. zrušení předkupního práva a práva zpětné koupě městyse Koloveč k pozemkům 
v obytné zóně Koloveč, konkrétně  k pozemkům KN, č. parcely 2137, 2139, 2141, 2143 a 
2145 v k.ú. a obci Koloveč.  
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Volí:  

3. ověřovatele zápisu a usnesení ze 4. jednání ZM ze dne 17. 8. 2020, a to pana Ladislava 
Jandu a pana Bohumila Cimburka. 

 

 

 

 

Ukládá: 
 
 
6. starostovi městyse Koloveč vydat rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby „ZICHOV – 
VODOVOD“ v souladu s usnesením č. 5. 
 
8. starostovi městyse Koloveč uzavřít se  zhotovitelem stavby „ZICHOV – VODOVOD“,   
vybraným dle usnesení č. 5, smlouvu o dílo schválenou dle usnesení č. 7. 
 
10. starostovi městyse Koloveč zajistit přípravu vstupu, projednání podmínek vstupu a 
předložení žádosti o vstup městyse Koloveč do Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka 
tak, aby se městys Koloveč stal členem tohoto svazku nejpozději do doby ukončení realizace 
projektu „ZICHOV - VODOVOD“. 
 

12. starostovi městyse Koloveč uzavřít  Dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2020 
uzavřené mezi městysem Koloveč a TJ Slavoj Koloveč, IČ:18230725 o poskytnutí 
finančního příspěvku podle usnesení č.  11. 

 
14. starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování smlouvy o zrušení předkupního práva 
a práva zpětné koupě podle usnesení č. 13, uzavřít tuto smlouvu s majiteli pozemků a zajistit 
vklad do katastru nemovitostí.   
 
 
 

 

Vydává: 
 
15. Obecně závaznou vyhlášku městyse Koloveč č. 7/2020, kterou se stanovují pravidla 
pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů – 
(Obecně závazná vyhláška č. 7/2020 - viz. příloha č. 4. zápisu)  
 
16. Obecně závaznou vyhlášku městyse Koloveč č. 8/2020, kterou se zakazuje požívání 
alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
vymezených veřejných prostranstvích Městyse Koloveč – (Obecně závazná vyhláška č. 
8/2020 - viz. příloha č. 5. zápisu)  
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Bere na vědomí:  

- pokračování plnění úkolu uloženého Usnesením č. 4. ze 3. jednání ZM ze dne 29. 6. 
2020 starostovi městyse Koloveč. 
 
- pokračování plnění úkolu uloženého Usnesením č. 5. z 3. jednání ZM ze dne 29. 6. 
2020 Úřadu městyse Koloveč. 
 
- splnění úkolu uloženého starostovi městyse Koloveč Usnesením č. 10 z 3. jednání 
ZM ze dne 29. 6. 2020. 
 
- pokračování plnění úkolu uloženého starostovi městyse Koloveč Usnesením č. 12 
z 3. jednání ZM ze dne 29. 6. 2020. 
 
- splnění úkolu uloženého Usnesením č. 14 ze 3. jednání ZM ze dne 29. 6. 2020 
starostovi městyse Koloveč. 
 
- splnění úkolu uloženého Usnesením č. 16 ze 3. jednání ZM ze dne 29. 6. 2020 
starostovi městyse Koloveč. 
 
- zprávu o kontrole hospodaření  městyse Koloveč za období 2. Q. 2020 (viz. příloha č. 
1 zápisu). 
 
- výsledky  jednání finančního výboru městyse Koloveč ze dne 13. 8. 2020. 
 
- výsledky  jednání kontrolního výboru městyse Koloveč ze dne 3. 8. 2020 (zápis 
z jednání viz. příloha č. 2 ). 
 
- schválení závěrečného účtu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství 
LAZCE za rok 2019 a zprávu o výsledku přezkoumání územního samosprávního celku DSO 
Lazce za rok 2019 s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
- schválení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí  Domažlicko za rok 2019 a 
zprávu o výsledku přezkoumání územního samosprávního celku DSO Domažlicko za rok 
2019 s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
 
- schválení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí  Kdyňsko za rok 2019 a 
zprávu o výsledku přezkoumání územního samosprávního celku DSO Kdyňsko za rok 2019 
s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
 
- informaci ohledně plánovaných kulturních akcí v městysi v druhém pololetí roku 
2020. 
 
- , že pořadatelskou službu na kulturní akci pouťové zábavy konané dne 22. 8. 2020 
přislíbili zastupitelé městyse Koloveč – p. Krechler, Janda, Ludvíkovský, Cimburek, Hájek, 
Pergl, které bude instruovat p. Štibraný – tajemník městyse Koloveč. 
 
- informaci o zprovoznění interaktivního dotykového infokiosku na budově Úřadu 
městyse Koloveč, s tím, že  infokiosek také plně nahradil venkovní listinnou úřední desku. 
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- informaci ohledně opatření souvisejících s zamezením šíření epidemie COVID 19. 
 
- informaci ohledně aktuálního personálního stavu na Úřadu městyse Kolove 
(dlouhodobá absence 1 zaměstnance z důvodu nemoci). 
 
- informaci poskytnutou Plzeňským organizátorem veřejné dopravy, POVED s.r.o., že 
od 30. 8. 2020 dojde ke zrušení linek autobusové dopravy č. 822/34; č. 822/41 a 822/43 
v Kolovči.  
 
 
 

Zápis vyhotoven dne: 19. 8. 2020 
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Kamila Krištofová, Ing. Václav Pergl 
 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
 
 
 

Ladislav Janda            Bohumil Cimburek   

       člen ZM            člen ZM 

 

 

 

 

 

 

                    Petr Hájek        Ing. Václav Pergl  

   místostarosta městyse Koloveč         starosta městyse Koloveč 


