Výsledky 4. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč
konaného dne 10.10. 2011 od 19.00 hod. v restauraci „Sauna“ v Kolovči
Zastupitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluje:
1. navržený program jednání ZM ze dne 10.10.2011
2. zápis a usnesení ze 3. jednání ZM ze dne 28.06.2011
4. rozpočtové opatření městyse Koloveč č.10/2011 (viz. příloha č.2 zápisu)
5. ukončení nájemního vztahu k nebytovým prostorám v objektu Staré školy v Kolovči č.p.
128, 345 43 Koloveč, postavené na pozemku KN, č.parcely 6, s panem Miroslav Keyhou,
bytem Domažlická 108, Koloveč, Janem Červeňákem bytem Všeruby 7, Kdyně a Zdeňkem
Wachtlem bytem ul. Skřivánčí 1308/3, AŠ, okr. Cheb, zejména z důvodu nevyhovujícího
technického stavu budovy a jejího nerentabilního provozu, především v zimních měsících.
Nájemní vztah bude ukončen nejpozději do 31.12.2011.
6. pronájem přírodního areálu ve Staré cihelně v Kolovči v termínu od 13. do 15.7. 2012
zájemci panu Josefu Andrlemu, za účelem pořádání kulturní a společenské akce pro
všechny věkové skupiny návštěvníků„Hudební slavnosti Koloveč 2012“, s tím že výše nájmu
bude stanovena po dohodě s p. Anderlem přiměřeně k rozsahu akce a výši předpokládaného
zisku pořadatele a dále s tím, že nájemce uhradí po podpisu smlouvy ve prospěch
pronajímatele adekvátní částku v Kč, jako zálohu na předpokládanou spotřebu energií,
vody a nákladů spojených s úklidem areálu.
7. pořízení nové územně plánovací dokumentace sídelního útvaru Koloveč, včetně části
Zichov
9. návrh nového uspořádání pozemků – Soupis nových pozemků navržených do vlastnictví
městyse Koloveč, vedených na LV 1 pro k.ú. Koloveč a k.ú. Zíchov, vyhotovený
zpracovatelem návrhu, společností GEO Hrubý spol. s r.o., se sídlem Doudlevecká 26/730,
301 00 Plzeň, IČ 25227751, v rámci zpracovávaného návrhu komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Koloveč a také bilanci pozemků městyse Koloveč, PFČR a ÚZSVM,
použitých ve prospěch plánu společných zařízení.
10. podle ust. § 9 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech, dodatek č. 1 plánu společných zařízení, vyhotovený zpracovatelem, společností
GEO Hrubý spol. s r.o., se sídlem Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň, IČ 25227751, v rámci
zpracovávaného návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Koloveč.
11. stanovisko Městyse Koloveč, týkající se problematiky vlhnutí zdiva všech domů přímo
sousedících s nově vybudovanými chodníky ze zámkové dlažby v Městysi Koloveč, v tomto
znění:
„Městys Koloveč má zájem, aby dobrý stav fasádních omítek budov jednotlivých vlastníků
v městysi přispíval k celkovému zlepšení vzhledu městyse. Z tohoto důvodu chce Městys
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Koloveč předejít případnému negativnímu vlivu zámkové dlažby nových chodníků na
vlhnutí omítek starších budov bez izolace zdiva, který nelze zcela vyloučit.
Městys Koloveč proto v případech, kdy se nově položená zámková dlažba chodníků
prokazatelně dotýká omítky budovy a vlastník takovéto budovy provede na své náklady
dodatečnou izolaci zdiva od základů budovy a opravu omítky, uhradí vlastníkovi proti
předloženému dokladu nákupní cenu izolační nopové folie, kačírku a makadamu, bez
nákladů na dopravu tohoto materiálu, pokud vlastník budovy umístí vhodným způsobem
tento materiál do výkopu mezi od základů odizolované zdivo budovy a existující zámkovou
dlažbu chodníku (v hloubce cca 60 cm a šířce cca 30 cm)“.
15. osazení svislých dopravních značek na parkoviště s nově zpevněným povrchem v ulici
Hřbitovní nedaleko místního hřbitova s omezením parkování pouze pro osobní vozidla.
16. aby městys Koloveč umístil neukázněným řidičům, kteří nevyužívají místní parkoviště a
stále parkují při místní komunikaci v ulici Lidické v rozporu s pravidly silničního provozu i
v místech, kde je parkování zakázáno a ohrožují tak bezpečnost účastníků silničního
provozu, za stěrače jejich vozidel nejprve upozornění od úřadu městyse Koloveč, že se
dopouštějí dopravního přestupku a že mají parkovat své vozy na příslušných parkovištích.
V případě, že tohoto upozornění neuposlechnou, obrátí se městys Koloveč přímo na policii
ČR, aby sjednala v této věci nápravu.
zpracování projektové dokumentace na provedení
17. aby městys Koloveč zadal
inventarizace současného stavu zeleně nacházející se na veřejných prostranstvích v Kolovči
a části Zíchov, dendrologického průzkumu včetně posouzení zdravotního stavu zeleně a
zpracování návrhu arboristických opatření a návrhu výsadeb a komponované úpravy
zeleně, směřujících k její celkové revitalizaci.
19. aby městys Koloveč zadal zpracování projektové dokumentace na vyhlídkové místo a
žádosti do Dispozičního fondu, ze kterého by městys Koloveč mohl získat finanční příspěvek
na realizaci tohoto záměru.

Volí:
3. ověřovatele zápisu ze 4. jednání ZM ze dne 10.10.2011, a to pana Petra Hájka a pana
Martina Volfa.

Pověřuje:
8. Ing. Václava Pergla, starostu městyse Koloveč, aby jednal a spolupracoval jménem
městyse Koloveč při pořízení nové ÚPD SÚ Koloveč s pořizovatelem územního plánu.
18. Ing. Václava Pergla, starostu městyse Koloveč výběrem vhodného zhotovitele projektové
dokumentace na provedení inventarizace současného stavu zeleně nacházející se na
veřejných prostranstvích v Kolovči a části Zíchov, dendrologického průzkumu včetně
posouzení zdravotního stavu zeleně a zpracování návrhu arboristických opatření a návrhu
výsadeb a komponované úpravy zeleně, směřujících k její celkové revitalizaci a uzavřením
smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem.
20. Ing. Václava Pergla, starostu městyse Koloveč výběrem vhodného zhotovitele projektové
dokumentace na vyhlídkové místo a žádosti do Dispozičního fondu, ze kterého by městys
Koloveč mohl získat finanční příspěvek na realizaci tohoto záměru a uzavřením smlouvy o
díl s vybraným zhotovitelem.
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Ukládá:
12. úřadu městyse Koloveč svolat místní šetření za účasti zástupce městyse Koloveč, pana
Luboše Hajznera Domažlická č.p.214, Koloveč a pana Jaroslava Rokoského, majitele
společnosti Kartáčovna Koloveč na místě křižovatky ul. Domažlická, Hastrdam a příjezdové
komunikace do kartáčovány a vyřešit problém nadměrného přítoku dešťové vody při
silných přívalových deštích na pozemek u domu č.p. 214, parcely 1532/1 pana Luboše
Hajznera.
Termín: do 15. listopadu 2011
13. finančnímu a kontrolnímu výboru městyse Koloveč provést hloubkovou kontrolu
činnosti a hospodaření JSDH městyse Koloveč.
Termín : do 15. listopadu 2011
14. úřadu městyse Koloveč svolat místní šetření za účasti zástupce městyse Koloveč, pana
Petra Tučka, přechodně bytem Sportovní 351, Koloveč, pana Milana Lucáka, bytem
Sportovní 97, Koloveč, majitele předmětné stavební techniky, zástupce úřadu městyse
Koloveč a případně také zástupce odboru dopravy Městského úřadu Domažlice, při kterém
by se zjistil skutečný stav věci a přijala by se příslušná opatření ke sjednání nápravy ve věci
nadměrného užívání části místní komunikace ul. Sportovní před RD čp. 97 v Kolovči
stavební technikou a jejího využívání k manipulaci se stavebním materiálem.
Termín : do 15. listopadu 2011

Jmenuje:
21. v souladu s ust. § 167, odst.2 zák.č. 561/2004 Sb. v platném znění do Školské rady
zřízené při ZŠ Koloveč pro volební období od 1.1.2012 do 31.12.2014 dva zástupce
zřizovatele – Městyse Koloveč a to pana Ing. Václava Pergla – starostu městyse Koloveč a
pana Miroslava Brožovského – člena finančního výboru ZM Koloveč

Bere na vědomí:
-

informaci ohledně kontroly plnění usnesení ze 3. jednání ZM ze dne 28.06.2011.

-

zprávy o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč a Městyse Koloveč za období 04/11-06/11
a MŠ Koloveč za období 01/11-06/11 (viz. příloha č. 1 zápisu)

-

rozpočtová opatření městyse Koloveč č.6-9/2011 (viz. příloha č.2 zápisu)
dokončení realizace projektu - Oprava střešní krytiny, světlíků a klempířských
prvků na přístavbě ZŠ Koloveč – I. etapa, včetně nezbytných více a méně prací, které
se při realizaci tohoto projektu vyskytly.

-

stav realizace projektu - Oprava střešní krytiny, klempířských prvků, arkýřů, okapů
a svodů na hlavní budově ZŠ Koloveč a domu pro seniory – II. etapa

-

stav příprav a podání žádostí o dotaci na realizaci projektu - Snížení energetické
náročnosti ZŠ Koloveč

-

dokončení realizace projektu - Rekonstrukce místních komunikací včetně chodníků
a odstavných ploch v Kolovči a části Zichov včetně nezbytných více a méně prací,
které se při realizaci tohoto projektu vyskytly.
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-

dokončení realizace projektu - Výměna 6 ks garážových vrat v hasičské zbrojnici
v Kolovči a provedení dalších souvisejících prací.

-

stav realizace a dokončení projektu - Modernizace učebny VT ZŠ Koloveč a stav
realizace projektu „Peníze školám“ týkající se ZŠ Koloveč

-

stav realizace a dokončení ostatních projektů, jejichž seznam je uveden v zápisu č.
4/2011 z jednání ZM Koloveč

-

příkaz starosty městyse k provedení inventarizace majetku Městyse Koloveč
k 31.12.2011 a dále sestavení Plánu inventur, jehož součástí je také jmenování
ústřední a dílčí inventarizační komise (viz příloha č.3 zápisu)

-

změny ve složení členů JSDH městyse Koloveč k 31.5, resp. k 31.10.2011

-

program kulturních akcí, které budou v městysi Koloveč probíhat ve 4. čtvrtletí roku
2011 a v 1. čtvrtletí roku 2012.

-

že městys Koloveč převede nalezeného psa, jehož se stal v souladu s ust. § 135 zák.
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník vlastníkem, formou daru do vlastnictví panu
Miroslavu Janečkovi, bytem Tyršova 11, 345 43 Koloveč.

-

zahájení virtuální výuky Univerzity třetího věku v našem městečku počínaje dnem
13.10.2011. Výuka bude probíhat ve spolupráci s PEF České zemědělské univerzity
v Praze v prostorách ZŠ Koloveč. Kontaktní osobou se stala Mgr. Jana Bartáková.

Zápis vyhotoven dne: 19.10.2011
Zapsala: Vladimíra Ledvinová, pracovnice Úřadu městyse Koloveč
Jana Peclová místostarostka Městyse Koloveč
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta
Ověřovatelé usnesení:

Martin Volf
člen ZM

Petr Hájek
člen ZM

Jana Peclová
Místostarostka městyse

Ing. Václav Pergl
Starosta městyse
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