VÝsledkv 1. zasedání Zastuoitelstva městvse Koloveč
konaného dne 31.1'2011 od 18.00 hod. v restauraci U růžev Kolovči

Zastupitelstvo Městyse Koloveči

Schvsluie:

1. naýÍženýpťog rum j
2,

Zópis a Usnese í ze

edndní
6.

jednóní ZM xe dne 16.12.2010

4., r'b)) souěqsnému ájemci kulturního zařízení čp.29 na Zíchoýě, panu madi,|,í|a
starckoýi, IC 87266041' byte Toýómí 185, 345 43 Koloýeč, byla dána řódná uýpověď

'

z nójemního ýztahu k tomuÍo zařízer,í.

č' 1 ke zřizovací listině Zókladní školy Koloveě a dodatek č. 1 ke zřizoýac{ listině
Mateřské školy Koloveě (viz příIoha č. 3 vipisu)
5. dorlatek

podání itlostí o dotaci z Ptogramu stabilizace a obno.ty venkoýo' její,,lžposkýovqtelem
je Plzeňský kraj ýe ýýši 300.000'- Kč na optavu střešní krytiny a dopto1,o.],ťých ptýk|i
burlou, základní školy Kololeč ., případ ě také bltoýého domu pto seniory čp. 348
ý Kolovči a dotaci z PÍogfumu podpory obnoly a ruxvoje venkoýa' jejímžposkytoý.,telem je
Mi|,iste|stýo pfo místnírczýoj CR ýe ujši 1.900.000'- Kč na ptotlloužení ýoďoýodu q
7.

kanalizí,ce ý obytné zóně ý Koloýči t, opfuýu místníchkomunikací, chodníků a oďsfuýných
ploch, přičemžv úvahu připadó několik ldtiant: 1. yar. - čóst ulice spoftov í o.l křižoýdtky
k MS Koloyeč a k ZS Koloveě (chod ík a ýoxovka), 2. Van - část ulice EřbiÍoý í směÍe ,
od křižoýatky ke hřbitoýt, (chodník, přístup na hřbitov a ods|avná plocha pod hřbiÍovem)' j.
Var. - člist alice Lidickli od křižoýat|šy koleh' čp.326 k čp.348 (ýozoýka' otktavná plocha a
ý případě jejich přirlělení doJinancoainí realizace těchto akcí z p|ostředků měs4,se Koloýeě,

9, pronójem přítodního ateálu ýe staÉcihehě , Kohýči ý temínu od 15, do 17'7. 2011
zájemci panu Josefu And ema, za účelempořtfulóní kulturní a společenskéakce pru
ýšechny ýěkové skupiny x,ivštěvníků's tím že ýše ndj,tlu bude stanoýena po dohodě s p.
Ande e přiuěřeně k rozsahu akce a ýši předpokltidaného zisk pořa.latele a dále s tím, že
djemce uh ttlí po podpis smlouý! ve prospěch pfohajímatele !'dekýát4,{ člÍsÍkuý Kč,
jako ztiloha ng předpoklrÍdd,|olt spotřebu eneryií' vody a nókladů spojených s úklidem
areól*

VoIí:

3, ověřovatele Zdpbu a Usnese { z 1. jefu,ót|í
Btožoýského a pan Maýina VoIÍo.

zM

ze dne 31.1.2011 a to pa,,a Mifoslaýa

8. I,1g' Václaýa Peryla, byteh East|dam 135, Koloveč, narczeného 4.12.1968, přísedícím
írcstníhosenáta okresního soudu v Domažlicích na dalšívolební období

Souhlasí:

6. s uzaýřetím veřejnoprrivní smlouw mezi MěsÍysern Koloýeě a obcí Kaničlry jejímž
obsahem búde uýkon přenesené pťlsobnosÍi oťgóny měs\Ee Koloýeě xa obec Káničky,
ohledně ptovótlění úkont. souýisejících se 7apisovóním údij:i| ýedených v informaěním
systému eýirlehce obn'atel a to ý fozý,htl ust, s 3 odsÍ,3 pís|,,; g) a h) zliko a č' 133/200 sb.
o eýide ci obyýaÍel a řod,ťj,ch ěklech, ý pllttném znění' (vi7 příloha č. 4 ztipisu)

Bere na vědomí:

-

inÍotmaci ohledně kontloly pl ění I]snesení ze 6' jednání ZM ze d,,e 16.12.2011
4)ťóýu o ko,\bole hospodaření ZŠKoloveč a Měslyse Koloýeč za období 10-12/2010
a MS Koloveč za období 7/10 - 12/10 (viz, příloha ě, 1 vžpbu)
fozpočtoýéopatření měsÍyse Koloveč č. 5/2010 (vi7 příloha č. 2 ztipisu)
obsazení uvolněného prucoý,,ího místa na úřadu ,,lěsb,se Koloýeě ý pozici účetnia
sptliýce loq,očtu paní Marií Leiderovou, by|em K1'íčoviceó4, 315 62 Eoljšov, se
kterou butle u7avřen prucoýnípoměr k 1,3.2011
progrum kulturních akcí, které butlouv městečku prob{hat ]. ČtýÍtletíroku 2011'
inÍofmaci o nlilezu to laýého psa ý katasbu m^tečka Koloveč a ýýzýu st.'rosty
ohledně spolupróce při hleůiníjehomajifuk.

zápis vyhotoven dne: 2'2.2011
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