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Výsledky 1. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
konaného dne 15. 3. 2021 od 19:00 hod. v kulturním domu Koloveč. 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
Schvaluje: 
 

1.  navržený program jednání ZM ze dne 15. 3. 2021 

 

2.  zápis a usnesení ze 6. jednání ZM ze dne 14. 12. 2020. 
 
4.  podání žádosti městyse Koloveč o finanční podporu z Výzvy č. 11, dotačního programu 

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, 013310 Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny sociálních služeb 2016 – 2022, na projekt „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu 

městyse Koloveč“ a v případě získání dotace realizaci tohoto projektu v souladu s dotačními 

podmínkami, a také spolufinancování tohoto projektu ve výši 25 % nákladů Městysem Koloveč z 

vlastních zdrojů, které budou činit cca 100.000,- Kč.  

 

 

 

 

Volí:  

3.  ověřovatele zápisu a usnesení z 1. jednání ZM ze dne 15. 3. 2021, a to pana Ladislava Jandu a 

pana Petra Krechlera. 

 
 

 
 

Bere na vědomí:  

-  pokračování plnění úkolu uloženého Usnesením č. 4. ze 3. jednání ZM ze dne 29. 6. 2020 

starostovi městyse Koloveč. 

-   splnění úkolu uloženého Usnesením č. 10 ze 4. jednání ZM ze dne 17. 8. 2020 starostovi městyse 

Koloveč. 

-   splnění úkolu uloženého Usnesením č. 8 ze 6. jednání ZM ze dne 14. 12. 2020 Úřadu městyse 

Koloveč. 

-   splnění úkolu uloženého Usnesením č. 15 ze 6. jednání ZM ze dne 14. 12. 2020 Úřadu městyse 

Koloveč. 

-   výsledek  jednání kontrolního výboru městyse Koloveč ze dne 15. 2. 2021 (viz. příloha č. 1 zápisu). 
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-  zprávu finančního výboru o kontrole hospodaření  městyse Koloveč za období 4. Q. 2020 (viz. 

příloha č. 2 zápisu). 

-   zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávního celku Městyse Koloveč za 

rok 2020 za období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 s výsledkem, že nebyly zjištěny žádné chyby a 

nedostatky. 

-  , jakožto členská obec DSO Domažlicko, že byl schválen dne 17. 12. 2020 rozpočet DSO 

Domažlicko na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu DSO Domažlicko na roky 2022 - 2023.  

- , jakožto členská obec DSO Kdyňsko, že byl schválen dne 14. 12. 2020 rozpočet DSO Kdyňsko 

na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu DSO Kdyňsko na roky 2022 - 2023.  

- , jakožto členská obec Sdružení obcí pro odpadové hospodářství Lazce, že byl schválen dne 17. 12. 

2020 rozpočet Sdružení obcí pro odpadové hospodářství Lazce na rok 2021 a střednědobý výhled 

rozpočtu Sdružení obcí pro odpadové hospodářství Lazce na roky 2021 - 2025.  

-  , jakožto členská obec Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka, že byl schválen dne 17. 12. 

2020 rozpočet Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka  na rok 2021 a střednědobý výhled 

rozpočtu Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka na roky 2022 - 2024.  

-  , že byl schválen dne 30. 12. 2020 rozpočet MŠ Koloveč na rok 2021 a střednědobý výhled 

rozpočtu MŠ Koloveč na roky 2022 - 2023. Schválený rozpočet bude zapracován do návrhu rozpočtu 

městyse Koloveč pro rok 2021. 

-  , že byl schválen dne 30. 12. 2020 rozpočet ZŠ Koloveč na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 

MŠ Koloveč na roky 2022 - 2023. Schválený rozpočet bude zapracován do návrhu rozpočtu městyse 

Koloveč pro rok 2021. 

-   informaci o možnosti prodeje objektu s tím, že starosta městyse Koloveč podnikne příslušné 

kroky směřující k případnému prodeji objektu Staré školy, Školní 128, 345 43 Koloveč a souvisejících 

pozemků KN, č. parcely 6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 482 m2  a č. parcely 7 – zahrada o 

výměře 241 m2 v k.ú. a obci Koloveč a zahájí jednání s případnými zájemci o koupi tohoto objektu a 

jeho využití k přestavbě na bytový dům a vytvoření bytových jednotek k trvalému bydlení. 

-   informace týkající se stavu realizace projektu „Koloveč – kanalizace a ČOV“ 

-   informaci o zahájení realizace stavby polních cest HPC 1.4, HPC 1.1  v k.ú. Koloveč a HPC 2 v k.ú. 

Nové Dvory u Močerad. 

-   informace k novému zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech a bilanci odpadového hospodářství 

Městyse Koloveč za rok 2020 a výhledu na rok 2021. 

-   termín konání veřejného zasedání zastupitelstva městyse Koloveč ve věci schvalování rozpočtu 

Městyse Koloveč na rok 2021, který je naplánován na den 19. 4. 2021. 

-   informace týkající se testování antigenními testy a možnosti očkování proti nemoci COVID 19 pro 

občany městyse Koloveč a informaci o pravidelném testování zaměstnanců úřadu městyse Koloveč. 
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-  informaci týkající se umístění samoobslužného výdejního místa Z-boxu společnosti Zásilkovna 

s.r.o. u obchodního domu Palackého ulice, Koloveč. 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 16. 3. 2021 
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Kamila Krištofová, Ing. Václav Pergl 
 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
      Ladislav Janda                                                                                        Petr Krechler   

              člen ZM                                                 člen ZM 

 

 

 

 

 

   Petr Hájek                                        Ing. Václav Pergl  

místostarosta městyse Koloveč                                starosta městyse Koloveč 


