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Výsledky 3. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
 

konaného dne 28. 6. 2011 od 18.00 hod. v restauraci „Šumava“ v Kolovči 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
Schvaluje: 
 
1. navržený program jednání ZM dne 28.06.2011 
 
2.  zápis a usnesení  z 2. jednání ZM ze dne 21.04.2011  
 
5. zvýšení nákladů na opravu střešní krytiny, světlíků a klempířských prvků na přístavbě ZŠ 
Koloveč vlivem vícenákladů o 105 369,40 Kč (pův. celk. nákl. 480 339,80 Kč, nové celk. 
nákl. 585 709,20 Kč včetně DPH).  
 
6. přijetí dotace z PK PSOV 2011 na realizaci opravy střešní krytiny, klempířských prvků, 
arkýřů, okapů a svodů na hlavní budově ZŠ Koloveč a dofinancování této akce z prostředků 
městyse Koloveč.  
 
7. podání žádostí na poskytnutí dotací ze SFŽP na zateplení vnějšího pláště budovy ZŠ 
Koloveč včetně půdního prostoru a výměny oken a dveří a výměny zdroje vytápění a dále 
uzavření smlouvy mandátní s firmou ENERGY BENEFIT CENTRE a.s., IČ : 45359164 se 
sídlem : Thakurova 531/4, 160 00 Praha 6 Dejvice na zpracování a podání příslušné 
projektové žádosti včetně povinných příloh.  
 
8. přijetí dotace z  MMR 2011 na realizaci opravy místních komunikací, chodníků a 
odstavných ploch v Kolovči a části Zíchov a dofinancování této akce z prostředků městyse 
Koloveč a dále uzavření smlouvy o dílo na realizaci tohoto projektu s firmou Silnice 
Horšovský Týn, a.s. IČ : 45359164 se sídlem Nad rybníčkem 40, 34601 Horšovský Týn 
  
9. přijetí dotace od Plzeňského kraje na realizaci  výměny 6 garážových vrat v hasičské 
zbrojnici v Kolovči a dofinancování této akce z prostředků městyse Koloveč. 
  
10. provedení výměny 25 PC v učebně výpočetní techniky ZŠ Koloveč s celkovým nákladem 
400 tis. Kč s tím, že podíl městyse Koloveč činí 195 tis. Kč a zbývající částka ve výši 205 tis. 
Kč  je nákladem ostatních obcí, jejichž děti dochází do ZŠ Koloveč. 
 
11. provedení drobných oprav občanské vybavenosti a další plánované projekty v Kolovči 
dle seznamu uvedeném v zápisu z jednání. 
 
12. uzavření zprostředkovatelské smlouvy s 1. Chodskou realitní kanceláří v.o.s, IČ: 
46885366,  se sídlem Náměstí Míru 133,  Domažlice, ohledně zprostředkování  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  vyvolávací cena nemovitostí je  stanovena ve výši výnosové ceny 
dané znaleckým posudkem, tedy ve výši 2 391 200,00 Kč. 
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13. aby Městys Koloveč přistoupil k realizaci výkupu pozemků v  jihozápadní lokalitě 
v Kolovči, určené k zástavbě RD a následně k jejich prodeji zájemcům.   
  
14. pronájem přírodního areálu stará cihelna Davidu Miškovskému, Domažlická č.p.112, 
Koloveč, na den 03.09.2011 za účelem  uspořádání hudební kulturní akce za těchto 
podmínek: nájemce uhradí pronajímateli nájemné uvedeného prostoru ve výši 500,-Kč a 
dále adekvátní zálohu na úhradu   spotřebované elektrické energie a provedení úklidu 
areálu, která bude po skončení akce s nájemcem vyúčtována. 
 
15. prodej a směnu nemovitostí,  části pozemku KN, č. parcely 275 – zastavěná plocha a 
nádvoří a části pozemku KN, č. parcely 271 – zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním 
území a obci Koloveč  a  studny na pozemcích KN, č. parcely 271 – zastavěná plocha a 
nádvoří a č. parcely 1538 – ostatní komunikace v katastrálním území a obci Koloveč mezi 
žadateli (kupujícími) pí. Annou Hovorkovou, bytem Dukelských hrdinů 547/33, 400 01 Ústí 
nad Labem a pí. Ing. Janou Hovorkovou, bytem Kurčatova 324, 109 00 Praha 10, Petrovice 
a (prodávajícím) Městysem Koloveč. Účel prodeje a směny - pro využití jako zahrady 
s příslušenstvím a chodníku při místní komunikaci. Podmínky prodeje a směny - kupní 
cena pozemku je stanovena na základě ceny v čase a místě obvyklém pro zahrádkářské 
účely, tj. 125,-Kč/m2, směna pozemků proběhne tzv. „metr za metr“ bez dalšího finančního 
vyrovnání, kupní cena studny bude stanovena znaleckým posudkem, přesné výměry 
pozemků budou stanoveny geometrickým plánem. Náklady spojené s vyhotovením 
znaleckého posudku a geometrického plánu a dále správní poplatky uhradí kupující. 
Sepsání smlouvy směnné a kupní zajistí prodávající. 
 
18. dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajištění výkonu přenesené působnosti v oblasti 
řešení přestupků uzavřené mezi městem Domažlice a obcí Koloveč dne 23.09.2004, kterým 
se navyšuje částka za projednaný přestupek z 1.000,- na 1.500,-Kč 
 
19. aby městys Koloveč uspořádal v sobotu 20.8.2011 v kulturním sále v Kolovči pouťovou 
taneční zábavu. K tanci a poslechu  bude hrát od 20.00 hod. kapela Tonic z Přeštic a dále 
v neděli 21.8.2011 na prostranství před restaurací Šumava koncertní vystoupení dechové 
kapely. K poslechu bude hrát od 14.00 do 16.00 hod. Vrchovanka. 
 
 
Volí: 
 
3. ověřovatele zápisu z 3. jednání ZM ze dne 28.4.2011, a to paní Mgr. Jitku Gabrielovou a 
pana Václava Kříže  
 
Souhlasí: 
 
4. se závěrečným účtem Městyse Koloveč, resp. s celoročním hospodařením Městyse 
Koloveč v roce 2010, bez výhrad (závěrečný účet Městyse Koloveč pro r. 2010 – viz. příloha 
č.2 zápisu) 
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Vydává: 
 
16. OZV č. 1/2011, kterou se mění OZV č. 1/2007, ve znění OZV č.2/2010 o místních 
poplatcích (viz. příloha č. 3 zápisu).  
 
17. OZV č. 2/2011, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2002 řád veřejného 
pohřebiště s tím, že pro zachování jeho platnosti bude vydán tento řád formou vnitřní 
směrnice městyse Koloveč  ( viz. příloha č.4 zápisu).  
 
 
Bere na vědomí: 
 
-  informaci ohledně kontroly plnění usnesení z 2. jednání ZM ze dne 21.04.2011 a z 5. 
jednání ZM ze dne 29.11.2010 s tím, že zadané úkoly byly splněny 
 
- rozpočtová opatření č.1-5/2011 (rozpočtová opatření č.1-5/2011 - viz. příloha č.1 zápisu)
  
- dovybavení kuchyně a interiéru restaurace Šumava v čp. 142 v Kolovči v  celkové hodnotě 
cca 250 tis. Kč a pronájem těchto prostor  pí. Daně Jílkové bytem Osvračín 102, 345 61 
Staňkov, IČ 74265814 a pí. Xenii Habalové, bytem Srbice 24, 345 43 Koloveč, IČ 67086012.  
 
- že probíhá v ZŠ Koloveč realizace projektu „Peníze školám“. Jedná se o dovybavení 
kabinetů učitelů a jednotlivých učeben výpočetní technikou, konkrétně notebooky, 
dataprojektory a interaktivními tabulemi s příslušenstvím. Celkové náklady projektu činí 
cca 1.300.000,- Kč a budou kryty z dotace EU, jejichž příjemcem bude ZŠ Koloveč.  
 
 

 
Zápis vyhotoven dne: 04.07.2011 
 
Zapsala: Vladimíra Ledvinová, pracovnice Úřadu městyse Koloveč 
               Jana Peclová místostarostka Městyse Koloveč 
 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
    
 
 
        
            Mgr.Jitka Gabrielová                                                                 Václav Kříž                                                                
                    člen ZM                                                                                 člen ZM 
        
    
      
 
  
               Jana Peclová                                                                         Ing. Václav Pergl  
         Místostarostka  městyse                                                              Starosta městyse 


