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Výsledky 2. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
 

konaného dne 21. 4. 2011 od 18.00 hod. v restauraci U Růže v Kolovči 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
Schvaluje: 
 
1. navržený program jednání ZM dne 21.4.2011 
 
2.  zápis a usnesení  z 1. jednání ZM ze dne 31.1.2011  
 
5. vedení knihy jízd služebního vozu úřadu městyse Koloveč Škoda Fabia SPZ 2P3 6711.  
 
6. rozpočet městyse Koloveč na rok 2011, včetně výše poskytnutých příspěvků a účelu jejich 
použití ZŠ a MŠ Koloveč, občanským sdružením, svazkům měst a obcí  a ostatním 
právnickým osobám( viz. příloha č. 2 zápisu )   
 
7. posílení rezervního fondu ZŠ Koloveč o  finanční částku 172 473,59 Kč a na posílení 
fondu odměn ZŠ Koloveč o finanční částku 15 000,- Kč -  a posílení rezervního fondu MŠ 
Koloveč  o částku 110 320,35 Kč,  vytvořené jejich zlepšenými  výsledky hospodaření v roce 
2010. 
 
9. záměr prodeje nemovitosti z vlastnictví Městyse Koloveč – budovy bývalého úřadu 
městyse Koloveč, Tyršova čp. 10, 345 43 Koloveč, včetně pozemku KN,  č. parcely 199  - 
zastavěná plocha a nádvoří o   celkové výměře 760  m2  a pozemku KN,  č. parcely 200  - 
zahrada o   celkové výměře 731  m2  v katastrálním území a obci Koloveč za účelem využití 
pro bydlení či drobné podnikání s tím, že  nabídka prodeje se uskuteční prostřednictvím 
inzerce, případně prostřednictvím realitní kanceláře, kupní cena (úřední a tržní) bude 
stanovena dle znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí příslušné správní poplatky 
spojené s vkladem vlastnického práva do KN.  
 
10. pronájem nebytových prostor – kulturního domu a prodejny smíšeného zboží v obci 
Zíchov čp. 29, 345 43 Koloveč postavené na pozemku KN, č. parcely 1260 – zastavěné ploše 
a nádvoří o celkové výměře  248 m2 v katastrálním území Zíchov a obci Koloveč, včetně 
inventáře do nájmu nájemci - Zlatě Pittrové,  IČ 61788970 , bytem Palackého 347,  345 43 
Koloveč za účelem provozování obchodní, hostinské a kulturně společenské činnosti s tím, 
že roční nájemné bude činit celkem 9 001,- Kč, z toho za prodejnu s příslušenstvím ve výši 
1,- Kč, za hostinec s příslušenstvím  ve výši 3 000,- Kč a za společenský sál s příslušenstvím 
6 000,- Kč,  nájem bude na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a pronájem se 
uskuteční od 1.6.2011 po skočení výpovědní lhůty a fyzickém převzetí předmětu pronájmu 
od dosavadního nájemce. 
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11. pronájem nebytových prostor – restaurace s příslušenstvím v objektu kulturního a 
administrativního zařízení v městysi Koloveč, U Staré fary čp. 142, 345 43 Koloveč 
postavené na pozemku KN, č. parcely 308/3 – zastavěné ploše a nádvoří o celkové výměře  
698 m2 v katastrálním území a obci Koloveč, včetně inventáře do nájmu nájemci - Dana 
Jílková, IČ 74265814, bytem Osvračín 102, 345 61 Staňkov a Xenie Habalová, IČ 
67086012, bytem Srbice 24, 345 43 Koloveč za účelem provozování hostinské a kulturně 
společenské činnosti s tím, že měsíční nájemné bude činit celkem 5 000,- Kč,  nájem bude 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a pronájem se uskuteční v průběhu měsíce 
května po vybavení zařízení kuchyně z prostředků pronajímatele a dále instalace výčepního 
a dalšího zařízení na náklady dodavatele nápojů a schválení změny účelu využití 
nebytových prostor příslušným stavebním úřadem. 
 
 
12. změnu katastrální hranice mezi k.ú. Koloveč a k.ú. Zíchov v rámci probíhající 
Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ) v k.ú. Koloveč tak, jak je podrobně popsána a 
graficky znázorněna v projektovém materiálu zpracovaném zhotovitelem KPÚ ze dne 
15.2.2011 
 
13. prominutí dluhu dlužníkovi, panu MUDr. Petru Světlíkovi, IČ 18231969, bytem  
Rýzmberská 609, Kdyně  ve výši 695,- Kč  
 
14. podání žádosti o  finanční příspěvek Plzeňského kraje na řešení havarijního stavu 
garážových vrat v hasičské zbrojnici v Kolovči ve výši 200 000 – 250 000,- Kč, dále použití 
tohoto příspěvku v případě jeho poskytnutí na realizaci tohoto projektu a dofinancování 
potřebné části nákladů na realizaci tohoto projektu z prostředků Městyse Koloveč. 
 
Neschvaluje: 
 
4. nevedení knihy jízd služebního vozu úřadu městyse Koloveč Škoda Fabia SPZ 2P3 6711.  
 
 
Volí: 
3. ověřovatele zápisu z 2. jednání ZM ze dne 21.4.2011, a to pana Josefa Kašeho a pana 
Ing. Milana Mastného 
 
 
Souhlasí: 
 
8. se závěrečným účtem Svazku Domažlicko, resp. s celoročním hospodařením Svazku 
Domažlicko v roce 2010, bez výhrad  
 
 
Bere na vědomí: 

- informaci ohledně kontroly plnění usnesení z 1. jednání ZM ze dne 31.1.2011. 
- zprávu o kontrole hospodaření Městyse Koloveč a  ZŠ Koloveč za období 1 -3/2011 

(viz. příloha č.1 zápisu)  
- zprávu o výsledcích hospodaření městyse Koloveč, ZŠ Koloveč a MŠ Koloveč v roce 

2010  
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- výsledek přezkoumání hospodaření a kontroly ÚSC Koloveč za rok 2010, tj. že 
hospodaření městyse  Koloveč je zcela v pořádku, protože při kontrole nebyly 
zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

- harmonogram kulturních a společenských  akcí organizovaných Městysem Koloveč 
a místními spolky ve 2. čtvrtletí roku 2011( viz. příloha č.3 zápisu ) 

- účast městyse Koloveč se svým stavebním dílem – Kulturním a administrativním 
zařízením Koloveč v již 8. ročníku soutěže „Stavba roku Plzeňského kraje 2010“, 
kterou vyhlásili město Plzeň a Plzeňský kraj 

 
 

Zápis vyhotoven dne: 26.4.2011 
 
Zapsala: Vladimíra Ledvinová, pracovnice Úřadu městyse Koloveč 
 
  
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
  
    
 
              Josef Kaše                                                                      Ing. Milan Mastný                                                                  
               člen ZM                                                                                 člen ZM 
        
    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
           Jana Peclová                                                                         Ing. Václav Pergl  
      Místostarostka  městyse                                                             Starosta městyse 


