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Výsledky 4. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
 

konaného dne 9.11.2010 od 19.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
Schvaluje: 
 
1. navržený program jednání   
 
2. Zápis a Usnesení ze 3. jednání ZM ze dne 04.10.2010     
 
4. aby volba starosty a místostarosty Městyse Koloveč byla veřejná 
 
6. v souladu s ust. §  84 odst. 2 písm. m) zákona způsob výkonu funkce starosty Městyse 
Koloveč jako neuvolněnou s rozsahem doby výkonu funkce dle potřeby 
 
8. v souladu s ust. §  84 odst. 2 písm. m) zákona způsob výkonu funkce místostarosty 
Městyse Koloveč jako neuvolněnou s rozsahem doby výkonu funkce v  rozsahu pracovní 
doby stanovené na Úřadu městyse Koloveč 
 
12. aby volba předsedů a členů Finančního a Kontrolního výboru  městyse Koloveč byla 
veřejná 
 
18. aby o způsobu výplaty odměny ve výši 174.570,- Kč, (v měsíčních splátkách / 
jednorázově) uvolněné místostarostce Městyse Koloveč, Janě Peclové, které skončilo ke dni 
voleb do Zastupitelstva městyse Koloveč (15.10.2010) funkční období a které příslušela 
měsíční odměna, na kterou jí již nevznikl opětovný nárok, bylo rozhodnuto v souladu s ust. 
§ 75 odst. 7 zákona až na příštím zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč poté, jakmile 
bude posouzeno, jaké jsou aktuální rozpočtové možnosti městyse.     
   
Neschvaluje: 
 
5. v souladu s ust. §  84 odst. 2 písm. m) zákona způsob výkonu funkce starosty Městyse 
Koloveč jako uvolněné s rozsahem doby výkonu funkce dle potřeby 
 
                       
Zřizuje: 
 
11. v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) a ust. § 117 a násled. zákona Finanční a Kontrolní 
výbor městyse Koloveč 
 
 
Volí: 
 
3. ověřovatele Zápisu a Usnesení ze 4. jednání ZM ze dne 09.11.2010 a to pana Martina 
Volfa  a pana Ing. Milana Mastného 
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7. v souladu s ust. §  84 odst. 2 písm. m) zákona starostu Městyse Koloveč – pana Ing. 
Václava Pergla 
 
9. v souladu s ust. §  84 odst. 2 písm. m) zákona místostarostku Městyse Koloveč – paní  
Janu Peclovou 
 
13. v souladu s ust. §  84 odst. 2 písm. m) zákona předsedu Finančního výboru městyse 
Koloveč – pana Ing. Milana Mastného a ostatní členy finančního výboru pana Miroslava 
Brožovského a paní Mgr. Jitku Gabrielovou. 
 
14. v souladu s ust. §  84 odst. 2 písm. m) zákona předsedu Kontrolního výboru městyse 
Koloveč – pana Martina Volfa a ostatní členy kontrolního výboru pana Václava Kříže a 
pana Josefa Kaše. 
 
Nestanovuje:  
 
15. v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. n) zákona rozdílné měsíční odměny a příplatky 
neuvolněné místostarostce Zastupitelstva městyse Koloveč v maximální výši uvedené 
v příloze č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, v platném znění a ostatním neuvolněným Zastupitelům městyse Koloveč ve 
výši 85% z maximální částky uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o 
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění a to s termínem jejich 
poskytování ode dne  9.11.2010. 
 
Stanovuje: 
 
16. v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. n) zákona měsíční odměny a příplatky všem 
neuvolněným členům Zastupitelstva městyse Koloveč v maximální  výši uvedené v příloze č. 
1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 
v platném znění, a to s termínem jejich poskytování ode dne  9.11.2010. 
 
17. v souladu s ust. § 71 odst. 4 zákona neuvolněné místostarostce Městyse Koloveč, která 
není v pracovním či obdobném poměru a bude vykonávat svoji funkci jako doposud, tj. 
v rozsahu doby výkonu funkce v  rozsahu pracovní doby stanovené na Úřadu městyse 
Koloveč, paušální náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem její funkce ve výši 
5.000,- Kč/měsíc pro kalendářní rok 2010 a to s termínem jejího poskytování od 9.11.2010. 
 
Odkládá: 
 
10. rozhodnutí o svěření konkrétních  úkolů, resp. činností místostarostce Městyse Koloveč, 
které bude zajišťovat  v souvislosti s výkonem své funkce v souladu s ust. § 104 odst. 1 
zákona 
Termín: do příštího jednání Zastupitelstva městyse Koloveč  
 
Bere na vědomí: 
 

- informaci o splnění úkolu pracovní komisí ve složení Jana Peclová, Martin Volf a 
Petr Hájek ohledně zpracování návrhu podmínek pronájmu nebytových prostor 
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v objektu čp. 142 – Kulturním a administrativním zařízení Koloveč za účelem 
provozování restaurace a pořádání společenských akcí.  

- Zprávu o výsledku voleb do Zastupitelstva městyse Koloveč konaných 15.10 . – 
16.10. 2010 pro období 2010 – 2014 (viz příloha č. 1 zápisu) a informaci o vzdání se 
mandátu zvolenými ZM Koloveč, panem Ludvíkem Kaše a panem MVDr. Karlem 
Kobrem a dále o nástupu jejich náhradníků, pana Václava Kříže a pana Josefa Kaše 

- ústní a písemné složení slibu jednotlivými nově zvolenými členy Zastupitelstva 
městyse Koloveč (viz příloha č. 2 zápisu)  

- že uvolněné místostarostce Městyse Koloveč, Janě Peclové, které skončilo ke dni 
voleb do Zastupitelstva městyse Koloveč (15.10.2010) funkční období, náleží podle 
ust. § 75 a násled. odměna při skončení funkčního období, která se stanoví jako výše 
měsíční odměny, k níž se přičte násobek této částky a násobek celých ukončených po 
sobě jdoucích let výkonu funkce, nejdéle však pěti ukončených let výkonu funkce. 
Výše odměny činí 174.570.,- Kč (34.914,- Kč + 4 x 34.914,- Kč). Tuto odměnu může 
městys Koloveč vyplatit v souladu s ust. § 75 odst. 7 zákona v měsíčních splátkách 
nebo jednorázově.  

- rozhodnutí starosty o zřízení stavební a kulturní komise městyse Koloveč  v souladu 
s ust. §  102 odst. 2 písm. h) a ust. § 122 zákona, jakožto poradního a iniciativního 
orgánu starosty městyse Koloveč  v daných oblastech. 
 

Zápis vyhotoven dne: 11.11.2010 
 
Zapsala: Alena Kašová, pracovnice Úřadu městyse Koloveč 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
 
      
 
 
         Martin Volf  v.r.                                                                  Ing. Milan Mastný v.r. 
             člen ZM                                                                                    člen ZM 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Jana Peclová  v.r.                                                         Ing. Václav Pergl v.r. 
           Místostarostka  Městyse                                                       Starosta Městyse 


