Výsledky 6. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč
konaného dne 1. 11. 2021 od 19:00 hod. v sále kulturního domu městyse Koloveč.

Zastupitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluje:
1. navržený program jednání ZM ze dne 1. 11. 2021
2. zápis a usnesení z 5. jednání ZM ze dne 14. 9. 2021.
4. poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu městyse Koloveč Divadelnímu spolku „Kolofantí“,
IČ:22605100 ve výši 10.000,- Kč na činnost v roce 2021.
9. zrušení předkupního práva a práva zpětné koupě městyse Koloveč k pozemkům v obytné zóně
Koloveč, konkrétně k pozemkům KN, č. parcely 2146, 2147, 2048, 2149, 2150, 2151 a 2152 v k.ú. a
obci Koloveč.
Zrušení bude provedeno za podmínek, že povinný z předkupního práva a práva zpětné koupě uhradí
správní poplatek spojený s výmazem předkupního práva do KN. Vlastní výmaz bude uskutečněn na
základě smlouvy kupní a smlouvy o zrušení předkupního práva a práva zpětné koupě k pozemkům.
11. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
Zichov, DO, č. parc. 1230/1-kNN, č. IV-12-0018036/1/VB, která se uzavírá mezi smluvními stranami
Městysem Koloveč, U Staré fary 142, IČ:00253481 a oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 .
Předmětem smlouvy je zřízení budoucího věcného břemene a dohoda o umístění stavby na
nemovitostech ve vlastnictví městyse Koloveč, pozemkům KN, č. parcely 1784 – ostatní plocha,
ostatní komunikace a č. parcely 1280/4 – zahrada, vedené na LV 1 pro k.ú. Zichov a obec Koloveč,
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ:24729035, věcné břemeno bude
zapsáno v KN za podmínek stanovených v budoucí smlouvě. Předmětem budoucího věcného
břemene je právo podle § 25 odst. 4 energetického zákona - Právo umístit, provozovat, opravovat a
udržovat zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN a kabelový pilíř na dotčených
pozemcích, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci ve prospěch jejího provozovatele ČEZ
Distribuce, a.s..
Zřízení budoucího věcného břemene k pozemkům bude v rozsahu cca 4,44 m2, výměra bude
upřesněna dle vypracovaného GP za jednorázovou náhradu ve prospěch městyse Koloveč ve výši
2000,- Kč plus DPH.
13. zpracování „Informovaného nezávazného vyjádření Městyse Koloveč k připravované akci –
propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací“
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15. , aby signál Požární poplach, který slouží zejména pro informování veřejnosti a svolávání členů
JSDHO Koloveč, byl v městysi Koloveč spouštěn plzeňským dispečinkem HZSPK pro všechny druhy
výjezdů, ovšem jen během dne a v noci, v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin, nikoliv, a to z důvodu
dodržování nočního klidu a respektování soukromí obyvatel městyse Koloveč s tím, že členové
zásahové jednotky SDHO Koloveč budou informováni o potřebě výjezdů,
standardně,
prostřednictvím SMS zpráv zasílaných plzeňským dispečinkem HZSPK přímo na jejich mobilní
telefony.

Volí:
3. ověřovatele zápisu a usnesení ze 6. jednání ZM ze dne 1. 11. 2021, a to pana Ladislava Jandu a
pana Ing. Lukáše Cozla.

Bere na vědomí:
- splnění úkolu uloženého Usnesením č. 5 ze 3. jednání ZM ze dne 24. 6. 2021 starostovi městyse
Koloveč.
- splnění úkolu uloženého Usnesením č. 19 ze 3. jednání ZM ze dne 24. 6. 2021 starostovi městyse
Koloveč.
- trvání úkolu uloženého Usnesením č. 21 ze 3. jednání ZM ze dne 24. 6. 2021 starostovi městyse
Koloveč.
- splnění úkolu uloženého Usnesením č. 5 ze 4. jednání ZM ze dne 8. 7. 2021 starostovi městyse
Koloveč.
- splnění úkolu uloženého Usnesením č. 4 z 5. jednání ZM ze dne 14. 9. 2021 Úřadu městyse
Koloveč.
- zprávu finančního výboru o kontrole hospodaření městyse Koloveč za období 2. Q 2021 (viz.
příloha č. 1 zápisu).
- výsledek z jednání kontrolního výboru městyse Koloveč ze dne 16. 8. 2021 za období 2. Q 2021
(viz. příloha č. 2 zápisu).
- Protokol o veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci městyse Koloveč – MŠ Koloveč za
období od 01- 06/2021, která proběhla dne 8. - 11. 10. 2021 v souladu s § 9 odst. 1 zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně a doplnění některých zákonů (viz.
příloha č. 3 zápisu).
- Protokol o veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci městyse Koloveč – ZŠ Koloveč za
období od 01- 06/2021, která proběhla dne 8. – 11. 10. 2021 v souladu s § 9 odst. 1 zákona č.
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320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně a doplnění některých zákonů (viz.
příloha č. 4 zápisu).
- zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření územního samosprávního celku Koloveč za
rok 2021 za období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 s výsledkem, že nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky.
- schválení závěrečného účtu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE za rok
2020 a zprávu o výsledku přezkoumání územního samosprávního celku DSO Lazce za rok 2020
s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- schválení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Domažlicko za rok 2020 a zprávu o
výsledku přezkoumání územního samosprávního celku DSO Domažlicko za rok 2020 s výsledkem, že
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- schválení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko za rok 2020 a zprávu o výsledku
přezkoumání územního samosprávního celku DSO Kdyňsko za rok 2020 s výsledkem, že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
- schválení závěrečného účtu Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka za rok 2020 a zprávu o
výsledku přezkoumání územního samosprávního celku Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka
za rok 2020 s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- rozpočtová opatření Městyse Koloveč č. 2/2021 a č. 3/2021 (rozpočtové opatření městyse Koloveč
č. 2/2021 - viz příloha č. 5. zápisu, rozpočtové opatření městyse Koloveč č. 3/2021 - viz příloha č. 6.
zápisu).
- , že od 24. 9. 2021 je pro vyhlašování požárního poplachu využíván bezdrátový rozhlas městyse
Koloveč, která je napojen do jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV), provozovaného
Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje. Mechanická rotační siréna, která je umístěna na
soukromé budově Palackého 150, Koloveč, bude Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje
vyřazena z provozu ode dne 10. 11. 2021 a její demontáž bude provedena v dubnu 2022.
- , ukončení činnosti společnosti Bohemia Energy s.r.o., IČ:27386732, který byl dodavatelem energií
(elektřina, plyn) pro městys Koloveč, MŠ Koloveč a ZŠ Koloveč, s tím, že tyto energie v současné
době dodává tzv. dodavatel poslední instance (DPI), kterými jsou u elektřiny – ČEZ Prodej, a.s. a u
plynu Innogy Energie, s.r.o.. DPI požaduje od Městyse Koloveč a jeho příspěvkových organizací
zaplatit zálohy na několik příštích měsíců, které jsou ovšem 3x vyšší než původní zálohy hrazené
dodavateli Bohemia Energy. Úřad městyse Koloveč v této souvislosti prověří správnost způsobu
výpočtu výše záloh od DPI a zálohy za měsíc říjen 2021 poté městys Koloveč a MŠ a ZŠ Koloveč
uhradí. Současně Úřad městyse Koloveč co nejdříve prověří aktuální ceny dodavatelů energií (např.
ČEZ Prodej, a.s., Innogy Energie, s.r.o. , Centropol Energy, a.s. , MND a.s. , Pražská plynárenská,
a.s., Pražská energetika, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o.) a následně připraví starostovi městyse
Koloveč a ředitelce MŠ a ZŠ Koloveč návrh na uzavření smluv o trvalém odběru energií
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s poskytovatelem, jehož nabídka bude nejvhodnějš a to co nedříve, aby již nemusely být DPI
hrazeny zálohy za měsíc listopad 2021 a následující měsíce.
- , že dne 18. 10. 2021 Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo překlopení pracovních úvazku
pečovatelské služby v registru sociálních služeb Plzeňského kraje z rozvojové sítě do základní sítě.
Pečovatelská služba městyse Koloveč tak bude mít od 1. 1. 2022 nově v základní síti zavedené
úvazky takto: 1 úvazek sociální pracovnice a až 5 úvazků terénních pečovatelek. Pro rok 2021 –
2022 bude v pečovatelské službě městyse Koloveč fyzicky obsazeno celkem 2,5 úvazku.

Ukládá:
5.
starostovi městyse Koloveč uzavřít s Divadelním spolkem „Kolofantí“, IČ:22605100
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace na činnost v roce 2021 (dle Usnesení č. 4.).
10. starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování smlouvy o zrušení předkupního práva a práva
zpětné koupě podle Usnesení č. 9., uzavřít tuto smlouvu s majitelem pozemků a zajistit vklad do
katastru nemovitostí.
12. starostovi městyse Koloveč uzavřít za městys Koloveč Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby Zichov, DO, č. parc. 1230/1-kNN, č. IV-120018036/1/VB, dle Usnesení č. 11.
14. starostovi městyse Koloveč zpracovat „Informované nezávazné vyjádření Městyse Koloveč
k připravované akci – propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou
aglomerací“ a předat ho zpracovateli technickoekonomické studie, kterým je společnost
VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.

Rozhodlo:
15. o vyhlášení místního referenda v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích a též v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých
zákonů (dále jen „zákona o místním referendu“).

Stanovilo:
16. dobu konání místního referenda v souladu s ust. § 15 a § 31 zákona o místním referendu na den
4. 12. 2021 v době od 8:00 hodin do 18:00 hodin.
17. místo konání místního referenda v souladu s ust. § 31 zákona o místním referendu v hlasovací
místnosti Úřadu městyse Koloveč v sídle úřadu městyse Koloveč, U staré fary 142, 345 43 Koloveč
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19. znění otázky, navržené k rozhodnutí v místním referendu v souladu s ust. . § 14 zákona o
místním referendu takto:
Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo městyse Koloveč podnikalo v rámci své samostatné působnosti
kroky směřující k podpoře výstavby dvou větrných elektráren na území městyse Koloveč, ve
vzdálenosti minimálně 1 000 metrů od zastavěného území městyse, směrem na Nové Dvory u
Močerad a s tím související kroky směřující k přijetí finanční kompenzace od investora a
provozovatele těchto větrných elektráren v řádech milionů Kč a kroky směřující k využití této
finanční kompenzace na další rozvoj městyse Koloveč, včetně krytí většiny nákladů na provoz
systému komunálních odpadů (snížení poplatku na odpady pro poplatníky) a také na vyšší podporu
činnosti spolků a sdružení působících v městysi Koloveč?
20. odůvodnění návrhu v souladu s ust. § 14 zákona o místním referendu takto:
Záměr výstavby dvou větrných elektráren ve správním území městyse Koloveč je projekt, který by
při své realizaci dlouhodobě ovlivňoval rozvoj městyse Koloveč a ráz místní krajiny a také by zajistil
městysi Koloveč finanční benefit v řádech milionů Kč, který by bylo možné využít na další rozvoj
městyse Koloveč, včetně krytí většiny nákladů na provoz systému komunálních odpadů (snížení
poplatku na odpady pro poplatníky) a také na vyšší podporu činnosti spolků a sdružení působících
v městysi Koloveč. Z tohoto důvodu je pro zastupitelstvo městyse Koloveč důležité znát názor
většiny občanů trvale žijících v městysi.
21. odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého
v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu městyse Koloveč v souladu s ust. . § 14
zákona o místním referendu takto:
cca 30.000,- Kč a budou kompletně uhrazeny z rozpočtu městyse Koloveč
22. výše odměn pro předsedu komise a jednotlivé členy komise v souladu s ust. § 27 zákona o
místním referendu takto:
Předseda: 2.900,Místopředseda a členové: 2.100,- Kč

Označilo:
18. území, na němž se konání místního referenda navrhuje v souladu s ust. § 14 zákona o místním
referendu tak, že se jedná o územní obvod městyse Koloveč (k.ú. Koloveč a k.ú. Zichov).
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Zápis vyhotoven dne: 3. 11. 2021
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Kamila Krištofová, Ing. Václav Pergl

Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč

Ověřovatelé usnesení:

Ladislav Janda
člen ZM

Petr Hájek
místostarosta městyse Koloveč
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Ing. Lukáš Cozl
člen ZM

Ing. Václav Pergl
starosta městyse Koloveč

