
VÝsledkv 3. zasedání Zastunitelstva městvse Koloveč

konaného dne 4.10.2010 od 19.00 hod. Y restauraci sauna Ý Kolovči

Zastupitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluie:

1. naýúe,,ý p|ogrum jednóní

2, zópis a Usnesení ze 2. jeďnán{ ZM ze dne 07.06.2010

4, ropočtoýé opatře í č'2/2010 (t'iz příIoha č. 3 zlipisa)

5, prodej nemolitostí zýIastnictýí Městyse Koloveč _ části pozemkir KN' č. parcely 1498/2 (
díle)_zahruda o celkové výměře 320 m2, č, paťceb, 1499/2( díIf) _ ornd půda o celkolé
|,ý|t,ěře 639 l,,2 a č. palceb, 1499/4 ( ďíl g ) _ otnó půda o celkové výměře 18 m2' ot|děIené a
nově sloučené Geo,fuetÍickým plófleil, č' 465 - 260/2010 ze dne 26.7.2010' nově označené
jdko pozetf,ek KN' č, pqrcely 1499/2 _ zahrada o celkoýé Ýýt ěře 977 ,,,2 ý katastróIním
území a obci Koloyeč do ýIdslt|ictýí ,,,ahželtt Josefa a Syl.ry Toupaloých, býem Luční 337,
345 43 Koloveč za účelem ýýstaýb), Íodi |,ého domu, s tím, žl kupní cena bude ěinit 300,-
Kč/th2 pozemk a úile' že kupající ahradí přísl šně spróvní poplat|E spojené s ýkladem
ýlastnického pfliýa do KN a podíl nókladů na whoÍoýehí GP. ylastní prcdej nemoýitostí
b ďe skutečÚěn na zókla.lě kup,,í s,,,lolrw, kteró bade obsahoýat stahoýe,lí o zřízení
přerlkuphtho próva věcného po dobu 3 let a p|áýa zpětného odkoupení ne,,,oitosti za
půlodní cenu ý přípdrlě ,,er,apl ění účelu do 3 let od nabýí předmětného poze,nku, ve
pt os pěc h pto dóvaj ícího'

6, zóměr přímé srněf\| ne,l,oýitostí zýIastnictýí Městyse Koloýeč, č(^t poze,,,ku I{N o
celkoýé ýýměře 70 m2, č. palcel! 1530 _ ostatní plochg, díI c) o ýměře 4 m2 a díl bex
označení o ujměře 66 m2, (celkoýó směňovand ýměta činí 70 ,t'2)' hoýě označené
GeomeÍÍickýl,, plóneru č. 466-313/2010 ze dhe 3.9.2010 jako pozemk)] KN, č, parceb, 85/3 _
ostat í plocha a č. pt,lcely 1530/2 _ ostatní plochd ý kgtastflilním území a obci Koloveč, do
ýlastnictýí Ka áčoýny Koloveč' spol. s |.o., a drile nemovitostí z ýlastnictýí Kdltličovtl!
Kolotleč, spol. s t.o,, ětist pozemků KN o celkové ýměře 41 m2 , ě patcely 85/1 'zastaúnó
plocha' dil ď) o ýý|t,ěře 7rn2 a díIJ) o uýměře 1u2' č, parcely 85/2 _ ostdÍní plochd, díl e) o
ýý|,,ěře 31 n,2 a díl g) o Ýýměře 2 m2' (celkovlÍ směňoýanó uýměra činí 41 m2), nově
omačené GeometÍickým pláne , č. 466-313/2010 ze d e 3.9.2010 jako pozemky KN' č.
parcely 85,2 - ostatní plocha a č. patcel1l 1530/3 _ ostatní plochd ý katdstÍáIt\ít,, úzehí a
obci Koloýeč do ýIdsthictýí Měslyse Koloveě' za účelem užívóní pozemkťt jako veřejného
pfostranstýí s ýhledem 'yužití 

jako b.|do cího chod,tíku na sbaně ,ěstyse Koloveč a
užíýdní j.'ko ýjezdů .1o objektu Kaťtličoýny na st/.afuě Kartóčoýn,| Koloýeč' spol, s r,o,' s tin.,
že Kartóčo,na Koloýeč spol. s ř.o. uhradí spnivní poplatek za vklad do IÍN a náklady na
uyhotovení GP

7. zliměr pfunájmu nebytoých prosto| o celkoýé uýměře 252 m2 v objektu čp. 142 _
Kaltuního a aďh'it'isbgliýttího zařízení Koloveč, postaýené,fl ha pozeh,kl, KN, č. parceb



308/3 _ z.rstdýěl|ó plocha ý kaiasfuólhím území a obci Koloyeč za úěele pfoýozoýlihí
ťestauface

Jmenuie:

8. pracovní komisi pto stt,hovení nliý|hu podmíhek ploqójmu nebyto|,ých pÍosto| ý objekta
čp. 142 _ Kultuťního a aďministtativního zařízení Koloveč za ítčelem pruvozovóní
festauÍr,ce a lo ýe složení Jana Peclovó, Maúin VolÍ a Peb Eójek

Yolí:

3' ýolí oýěřoýdlele Zópisu a Usnesení ze 3, jednóní ZM ze dne 04.10'2010 d to pg í Mgř.
Jitku GabÍieloýoa a pana Peba Hójka

UkltÍdtí:

9. ptacovní komisi' aby zahújila neptodleně svojí činnost, 4Jlacoýala nóýň podn,ínek
pro !Íjmu nebytoÝých prostor l objektu čp. 142 _ Kulturniho a aď,hil'istrativ,|ího zaříze í
Koloveč za účelem pfuýozoýóní restaurace a tento r,óýŤh předložila starustovi měsÚse
Koloýeč k ďdlšímu použiÍí.

Ter ín: do 22, října 2010.

Bere na vědomí:

- infotmaci o splnění úkolu daného ýede í Městyse Koloýeě a starostoýi Llsnesení,h
ze 2' jedndní ZM ze dne 07.06.2010' a o prodloužení tefiúnu koheč ého wl ění
úkolu týkajícího se sýohihí jeďhá,,{ se stařos|y obcí, jejichž tlěti navštěvují ZŠ
Kololeč, w ýěci pruje.lnliní ,,liýÍhu ,,a spolaJir,ancoýóní připruýoýaného pfujekta
n,odeÍnizdce počílděové učebny Zókladní školy ý Koloýči do konce roku 2010

- zpfó|'u o konbole hospodaření zs Koloveč a MěsrJ'se Koloveč za obttobí 04-06/2010
a MS Koloveč 01.06/2010 (ýiz příloha č.1 zlipku)

- zpróvu o l,ýsledku díIčího přezkoumdni hospodařeni ÚSC Kotoýeč za ob(tobí o.l
1.1,2010.1o 31.8.2010, při kteřé nebyly zjiště4) žlidné chyby či nedostatlry (viz
přiloha ě,2 ztÍpisu)

' 4,tlÍýu o síavu fealizace inýestičt,ích i neinýestičních zbrrěrt, Městyse Koloýeč
v roce 2010 a předpokladu do konce rcku 2010



- přikaz stt,Íosty městyse k prcýedení inyentathace hajetku Městyse Koloveč
k 31.12'2010 a jmenoýriní hldýr,í a díIčí inventarizační komise (ýiz přítoha č. 4
úpisu)

- ptojedndní ýtoční qttivy ZtÍkladní školy Koloýeč za fok 2009/2010
- informace kvolbdm ďo zqsíupitebteý obcí, kteú se konají ýe dnech 15,-16,10.2010
- ýyhoď ocení účasti Měsq/se Koloýeě v soutěži .Vesflice ťoka 2010,,

zápis lf'hotoveí fue: 7.10.2010

Zapsala: vladimíIa Ledvinová, pracovnice Úřadu měýyse Koloveč

ověřovatelé usnesení:
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