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Výsledky 4. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
 

konaného dne 12.12. 2012 od 18.00 hod. v KD Zíchov 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
 
Schvaluje: 
 
1. navržený program jednání ZM ze dne 12.12.2012 
 
2. zápis a usnesení  ze 3. jednání ZM ze dne 17.10.2012  
 
4. rozpočtové opatření městyse Koloveč č. 13 pro rok 2012 (viz. příloha č.3 zápisu) 
 
5. rozpočtové provizorium a pravidla pro hospodaření městyse Koloveč v roce 2013 do doby, 
než bude ZM schválen rozpočet městyse Koloveč pro rok 2013. 
 
  
 
6. jakožto členská obec svazku, rozpočet svazku obcí Domažlicko na rok 2013  
 
 
7. jakožto členská obec Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE pro rok 
2013  
 
8. cenu vodného Městyse Koloveč pro rok 2013 ve výši 21,61 Kč/m3 bez DPH, 24,85Kč/m3 
s 15% DPH a cenu stočného Městyse Koloveč pro rok 2013 ve výši 19,17Kč/m3 bez DPH, 
22,05 Kč/m3 s 15%DPH (kalkulace ceny vodného a stočného rozpočet  viz. příloha č.  4 
zápisu). 
 
 
 
9. Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi oprávněným z břemene ČEZ Distribuce,a.s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 a povinným 
z věcného břemene Městys Koloveč, se sídlem U Staré fary 142, 345 43 Koloveč, IČ 
00253481, konkrétně Smlouvu č. IV-12-0006908/001, týkající se pozemku, parcelní č. 
1548/2 v k.ú. a obci Koloveč   a  Smlouvu č. IV-12-0006909/001,   týkající se pozemku, 
parcelní č. 1434/7 a parcelní č. 2120 v k.ú. a obci Koloveč.   
 
 
11. pronájem nemovitosti Městyse Koloveč – bytu 3+1, č. 12 v bytovém domu Lidická 
č.p.326, 345 43 Koloveč v k.ú. Koloveč, obci Koloveč, zájemci – Lukáši Hruškovi, Lidická 
č.p. 318, 345 43 Koloveč s tím, že byt bude užíván k bydlení v souladu s pravidly pro 
pronájem bytů z vlastnictví Městyse Koloveč, nájem na dobu neurčitou, nájemné ve výši 
stanovené ZM. 
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12. prominutí dluhu dlužníkovi, panu MUDr. Petru Světlíkovi, IČ 18231969, bytem  
Rýzmberská 609, Kdyně,  ve výši 2 063,- Kč.  
 
14. Dohodu o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Domažlice včetně 
elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP mezi Realizátorem projektu Městem 
Domažlice, Náměstí Míru 1, IČ 00253316, zastoupeném Ing. Miroslavem Machem, 
starostou města a Partnerem projektu Městysem Koloveč, U Staré fary 142, Koloveč, IČ 
00253481, zastoupeném Ing. Václavem Perglem, starostou městyse. 
 
16. místostarostce  městyse Koloveč Janě Peclové  náhradu výdělku ušlého v souvislosti 
s výkonem její funkce pro období od 1.1.2013 do 31.12.2013 paušální částkou 5000,- Kč 
měsíčně. 
 
Volí: 
 
3. volí ověřovatele zápisu ze 4. jednání ZM ze dne 12.12.2012, a to pana Václava Kříže a 
paní Mgr. Jitku Gabrielovou  
 
15. v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích předsedu Finančního výboru 
městyse Koloveč – pana Miroslava Brožovského a člena finančního výboru městyse Koloveč 
pana Petra Hájka. Finanční výbor městyse Koloveč bude pracovat nově ve složení: 
Miroslav Brožovský – předseda, Petr Hájek- člen, Mgr. Jitka Gabrielová- členka. 
 
Nevyhrazuje: 
 
10. si právo schvalovat všechny nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce, neboť tyto smlouvy 
schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 2, písm. m) v návaznosti na ust. § 99 odst. 2 zákona o 
obcích starosta městyse Koloveč. Ovšem v případech, kdy o to bude ZM starostou městyse 
Koloveč požádáno, zejména v případech hodných zvláštního zřetele,  bude tyto smlouvy ZM 
schvalovat. 
 
 
Ukládá: 
 
13. městysi Koloveč uzavřít s nájemníky v bytových domech v Kolovči, konkrétně bytových 
domech s adresou Náměstí č.p.43, Lidická č.p. 326, 318 a 324 nové nájemní smlouvy s 
platností od 1.1.2013.  
 
Vydává: 
 
17. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2013.   
 
Bere na vědomí: 
 

- výsledky kontroly plnění usnesení č. 11 ze 3. jednání ZM konaného dne 17.10.2012 
(viz. protokol, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu). 

- výsledky kontroly plnění usnesení  č.20 ze 3. jednání ZM konaného dne 17.10.2012. 
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- zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Koloveč Krajským úřadem 
Plzeňského kraje za období od 1.1.2012 do 31.10.2012, při které nebyly zjištěny 
žádné chyby či nedostatky (zápis z kontroly viz. příloha č. 2 zápisu).  

-  rozpočtová opatření  Městyse Koloveč č. 9-12 pro rok 2012 (opatření viz. příloha č. 3 
zápisu).  

- Výroční zprávu Základní  školy Koloveč  2011/2012 
- pozvánku městyse Koloveč na kulturní akce konané v městysi Koloveč v období 

Prosinec 2012 – únor 2013. Podrobný přehled všech kulturních akcí je uveden na  
www.mestyskolovec.cz. 

- ukončení výkonu funkce předsedy a zároveň člena finančního výboru Ing. Milana 
Mastného. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 17.12.2012 
 
Zapsala:   Jana Peclová místostarostka Městyse Koloveč 
 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
  
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Václav Kříž v.r.                                                             Mgr. Jitka Gabrielová v.r. 
               člen ZM                                                                                 člen ZM 
        
    
      
 
 
 
 
 
 
           Jana Peclová  v.r.                                                              Ing. Václav Pergl v.r. 
      Místostarostka  městyse                                                             Starosta městyse 


