VÝsledkv 6. zasedání Zastupitelstva městvse Ko|oveč
konaného dne 16.l2.2010 od 19.00 hod' v kulturním domu na Zíchově
zasfu pitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluie:
1, navĚe ný pto gtam j ednóní

2' Zápis a asnesení z

5.

jedhó

í zM ze dne 29.11.2010

4. toQ,oětové opatření Městyse Koloýeč č. 4/2010

(vix

příIoha č. 1 zfuku)

5' tou)očtoýéptoýizorium a pruvidla pro hospoďaření měs$lse Kolo,eč ý Íoce 2011 do doby'
než bude ZM schýálen roq)očet městJ,se Koloýeč pÍotok2011

cenu ýo.]ného Městyse Koloveč pro rok 2011 ve výši 20'33 Kč bez DPH' 22,36 Kč/m3
DPH a cenu stoč,,éhoMěsb|se Xoloveč ve uýši 18,23 Kč/n,3 bez DPH, 20,05 Kďm3
DPE (ýiL příIoha č. 2 zápistr)'

7,

s 10 %
s

11' nový Ceník poplalkfl městJ)se Kolo,eč za služby poskytované v souladu s usL s 17 ollst' 6
zdkona č. 1852001 sb., o odpadech, próvnický,,, osobófu .r íJ,zickým osobóm podnikajícím
, měsq,si Koloýeč' kteÍéwužíýdj{slstém naklódóltí s kothtrt|álními o.tpdrl!
zaýeďehý ěstysem Koloveě, s účinnostíod 1.1.2011 (ýiz. píílohač' 5 zlipisu).

wolněné místostarostce Městlse Koloveč, Janě Peclové, kteÉskoněilo ke dni voleb
rlo Zastapitelstýa fiěstyse Koloveč (15.10.2010) Ítl kění ob.lobí (2007-2010) a kteú nlileží
podle ust. s 75 a násled. odměna při skončeníÍunkěníhoobdobí ve výši 174.570,- Kč
(34,914'- Kč + 4 x 34.914'- Kě)' byla tato oďuěna wplaee a měsÚlseth Koloveč v souladu
s ast. s 75 odst' 7 ztÍkona jednofi^ově, ýe uýplah,ím teřmínu za h,ěsíc ptosinec 2010,
13. aby

14.jakožto členskó obec, rczpočet sýazk obcí Domažlicko a rok 2011
(liz přiloha č. 6 zópisu).
15. dby sÍafusttt uěstyse Koloýeč prcviděl

w ptospěch měsq)se Koloýeč, ye svém volném
čase, , nad Íá,,,ec svýeh povinností daných ýkonem funkce starosty, osobně a zókladě
Dol|od)) o p|ovedení pnice' ý Íozsdhtt maximlil,|ě 150 horlin za kalenůiřní rok, uzavírané
,nezi jím a ,,,ěstysem Koloveč, tidy pto konkňfuí kalend.iřní fuk, odborné próce souvisej{cí

xejména s reali7ací tlešketých majetkop|livních převodlit měs|:se, tj, přípruýou podkladů prc
přeýo.], sepisoýóní smluý ( kup
směnné), zdjišt,oý.inívkladů do Katastfu ne ,oýitostí'
dúIe sepisování ostatních srnlaý ( hájem ích' o ýpftjčce, o zřízeníči ztašení ňcnýeh
bíemen a jiných próý, at.l.., s lymóhdním pohlefuivek hěsqse, tj. (poíúdýó|,íttóýrhů na
wdúnípl..tebních tozkazů, nh'rhů uýkon rczhodnuti, případně dalšíchžalob s tím
souýisejících)' se zastupoýóníf,, t,,ěsb)se ý soudních řízehích .| spoÍech, se zpracovtiláním
prcjektol"ých žóďostí o poskynutí dotací ýe pfospěch měsÓ,se, apo.l.' s tí|,,, že čist|,

í

sjednand odměna bude činit 400,- Kč,4totlinu ptovtidění těchto prucí x tykózaný rozsah
o.Ipfacoýaných hodin. odměna bude splatnd ýžň) dýa kft,t Íočt\ěa to ýe Ýýplafuích
ter,nínech za,,,ěs{c ěerven a prosinec běžnéhoroku.
16. nové ceny x,a služby poslcytotané městysi Koloveč spollčnostíZdpadočeskékomunáIní
služby a,s,' souvkející se sběrcm, sýozem a orlstÍaiíoýónímsměsného komuuólního otlpadu
pÍo iok 20]1 a to cenu za 1 oběg a za rok: 294'- Kč ýěet ě 10 % DPH (háf t.st o 5,4 o/o) d
cenu za odsfua ění ] tuny oďpddll: 1223,- Kč ýčetně 10 % DPH (nóiůst o 2,95 %)

17. uzavření Smlout'y o poskýovóní daňotlého poradenstýí zd paušóIní odměnu ve výši
700'- Kč za hodinu porudenské činnosti mezi ,,|ěst!sem Koloýeě a ú,ňoÚm porudcem,
panem Tomóšem Dittrkhem, eý,č. I(DP cR 0471, se sidlem Na Podkoýě 459,267 53
Žebrák'

Ruší:
8. as,,eseh{ zM Koloveč č, 10 ze dne 29.11.2010 ve věci tytlóní obecně aivané ryhldšlql č.
1/2010 o ,,tísfuímpoplatku za proýoz slstému shrcmažďování, sbět, přepravu' třfuíění a
odstraňovdní komunáIÍlích oďpa.Iť| v měslysi Kololeč, kteÍou se s
ostí otí 1.1.2011,
ý soaladÚ s usl. $10 písn d) a .rst. s 84 o.lst. 2 písm. h) 7ókona č128/2000 Sb.' o obcích
(obecní 7říxenQ' ve aĚní poxdějšíchpředpisů
sL $ 14 otkt 2 ztikona č. 565/1990 Sb', o
fi{stních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, mění obecně závazná vyhlóška ě'
2,/2007' ýe znění obecně záýazhé whlášky ě. 1/2008

úa

a

Vvdlivtí:
účinnostíod 1.].2011, ý soul.ldu s ast. s10 písm, d) a ust. s 84 oltst' 2 písm. h) ztikona
ě,128/2000 sb., o obcích (obecní zřízenQ, ve znění po1dějšíchpředpisů a ust. ý 14 odst 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místn{ch poplatcích' ýe znění pozdějších předpbů, obecně
záýamou whLišklt č. 12010 o místnír,, poplatku za pÍoýoz systé,t,u shrcmažďování, sbět,
přepruýu' třídění a odst|gňoýliní komunál,,ích odp.,.íťtý městysi Koloýeč, ktelo se mění
obec ě viýauli whlliška č. 2/2007, ve znění obecně z.iýaz,,é whllšky č, 1/2008 (viz
příloha č. 3 ztípisu)'
9. s

úěilností od 1.1'2011, v souladu s usl. s10 písru d) a ust. s 84 odsl 2 pístlt" h) ztikona
č.128/2000 sb,' o obcích (obecní zřízen)' tle znění poztlějších předpisů a ust. s 14 otlsí 2
10. s

zlikona č. 565/1990 Sb', o ísÍ,líchpoplatcích, ve xnění pozdfiších předpisů, obecně
záýamou ýyhllišku č' 2/2010 o t\íslhích poplatcích, ktefuu se mění obecně uivazná
lyhlóška č. 1/2007 (viL příIoha č. 4 zlipistl).
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Volí:
j. ověřovatele Zópisu a Ushesehí ze
a pana Vóclava Kííže.

6'

jednóní ZM ze dne 16,12,2010

., to

Pa d Petla Eájka

Stsnovuie:
12. ý soalad s .|st.

s 71 orlst. 4 zdkona neuvolněné t.ístostaiostce Měs,|se Koloýeč, kteťá
p|acoýnh,,
či obdobném poměru a bude u/kohóýgl sýoji Íafikci jako doposad' Íj.
není ý
yruaahu doby ýkonu funkce ý rczsdht! ptttcoý í doby stdnoýené nr, ařadu měsryse,
paušdlní náhradu uýdělku ušIéhoý sollýislosti s ýýkonem její funkce ve uýši 5.000,'
Kč/měsíc pro kalendóřní lok 2011 4 to s tetmínem jejího poskytovóní od 1,1,2011,

Pověřuie:
6. ý soula.lu s llst. s 102 odsL 2 písm. a) zákona o obcích, Ing. yliclaýa PeÍgla, starostu
městyse Koloýeč, pÍoýáďěnífi Íozpoětouých opalřehí měsq,se Koloveč, pokud v jednotlivém
případě Qedno fozpoětoýé opatření) nepřesóhne jeho ýýše čdstka 500 000'- Kč' a dóIe
schlalovóním přijetí ýšech dotací přiděle,.ých měsasi Koloýeě ,,a straně příjmů a uýlajů'
p opřípddě ýe Jin.,ncoýón í.

Bere na vědomí:
informaci ohledně kontroly plnění Usnesení z

5.

jednfu|í ZM ze dne 29.11,2010

i,|Íot aci starcsql ,,,ěslyse ohlerlně přijetí ýpotědi z prucovního poměru od
zaměstnanl.yně úřadu městyse Koloýeě' pan{ AIe y Kqšoýé,fual. 28. čennd 1957'
byem Růžotti203' 345 43 Koloýeě, kteň je zdřdzefla ý pozici účetnía spróýce
tozpočlu městyse Koloyeč s tím' že prucovní pomět této zgměsfuahlEhě skončí
uplyn tíh dýouměsíčníýpovědní dob1, tj. k31,1.2011, MěsE,s Koloýeč pfoto co

rcjďříve ryhlósí uýběrové řízenína obsazení uvolněrého pracovního místa v úřadu
rněsU,se Koloýeč na pozici účetnía spróvce roQ)očt měsqlse Koloýeě s cílern obsddit
toto pfdcoýní ,ísto pokud možno běhehr ledna 2011' aby mohlo dojít k přerlání
ýeškeft .'gen.ly mezi pfacowice,,,i a blla zabezpečena konti uitq ýkonu této, pto
měsÍys Koloýeě' velui d,ttležité a aisadní agendy. Výběr nového vhodného
zt,,t\ěsthaflce z přihlóšených uchazečůprovede ko i'e, kterou za lfifuto účelem
j m e h uj e s l o ťos to tfl ěs ýs e'

inÍo|maci stgrosq] ohled,,ě jeho účosÍina slaý ostním setkóní ýítězli sol|těže
yes ice ťok 2010, které se konalo dne 8.12.2010 ý p|osÍoróch Vaklštejnského
paLÍce Senátu PčR, P|dbkého hful]u d Poslonecké sněmovn! PCR v Pfaze, za

osobní účasÍiprezideflto ČR, hlaýntch předstaýitelů se átu a Poslanecké sněmol,ny
Parlamentu ČeskérepublikJ' a předsedj, Vlódy Českérepubtiky.

inÍonnaci starost! ohledně jeho účastiýe dnech 12.-14.1.2011 ,.a ýeletrhu
cestoýh[ho tucha Regointour 2011 v Brně, kde bude společně s ostatními starcsty

sdÍuženíobcí Doh'ažIicko a Kdyňsko rcpte7entoýat měslys Koloýeč d tuistické cíle
Domažlicka a Kdyňskt,, ýčel ě Koloýečska .

inÍoťh'aci o nespokojenosti občanůZíchova se 4lusobe ploýozovóní pohostinstýí
na Zíchoýě doÍaýadníuxójemcem a stanoýisko ndjemce k této ýěci s tí že tuto
' konce
zóležitost ještě .Iť|klad ě zM p|ošetří a rozhodne ý Íétoýěci nejpozději tlo
ledna 2011.
Zápis lyhotoven dne: 2o.I2'20|0
Zapsala: VtaďmLa Ledr inorá. pracor'nice Úřadu měsqse KoIo\eč

ověřovatelé usneseíí:

václav Kříž
člen ZM

/

/",'1

hr'ra-

Jana Peclová
Místostalostka Městyse

Ing. václaviPergl
Starosta Mřstyse

