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Výsledky 5. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
konaného dne 29. 8. 2022 od 18:00 hod. v kulturním domu Koloveč. 
 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 

 

Schvaluje: 
 
1.  navržený program jednání ZM ze dne 29. 8. 2022 

 

2. zápis a usnesení ze 4. jednání ZM ze dne 20. 6. 2022.  

 

4.  poskytnutí finančních příspěvků na kulturní akce pořádané v roce 2022 z rozpočtu městyse 

Koloveč pro žadatele Rybářský spolek Koloveč, IČ:06201776 ve výši 5.000,- Kč na akci Kolovečský 

trojboj, letos 10. ročník a pro žadatele TJ Slavoj Koloveč ,z.s., IČ:18230725 ve výši 15.000,- Kč na 

akci Oslavy 90 let fotbalového oddílu TJ Slavoj Koloveč. Vyúčtování poskytnutého finančního 

příspěvku bude provedeno oproti předloženým účetním dokladům z akcí.  

 

5.  výběr zhotovitele na plnění veřejné zakázky na stavební práce na realizaci projektu „Koloveč – 

kanalizace a ČOV, část 2 ČOV“ - společnost PORR a.s., IČ:43005560 se sídlem Dubečská 3238/36, 

10000 Praha 10, Strašnice.  

 

7.   Smlouvu o dílo na stavební práce k projektu „Koloveč – kanalizace a ČOV, část 2 ČOV“ 

předloženou společností PORR a.s., IČ:43005560 se sídlem Dubečská 3238/36, 10000 Praha 10, 

Strašnice.  

 

9.  Smlouvu o dílo na zajištění činnosti TDI a koordinátora BOZP na akci „Koloveč – kanalizace a 

ČOV, část 2 – ČOV“, s poskytovatelem Jaroslavem Weberem, IČ 69253307, se sídlem Švabinského 

563, 344 01 Domažlice.  

 

 

11.  výběr dodavatele na plnění veřejné zakázky na zpracování jednotlivých stupňů projektové 

dokumentace na akci „Rozšíření kapacity mateřské školy v Kolovči“, - společnost Energy Benefit 

Centre a.s.; IČ 29029210, se sídlem Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6. 

 

 

13.  Smlouvu o dílo na zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace na akci „Rozšíření 

kapacity mateřské školy v Kolovči“, předloženou zhotovitelem, společností Energy Benefit Centre 

a.s.; IČ 29029210, se sídlem Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6. 

 

 

15.  Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 30. 12. 2019 na projekt 

„Klikni a vykroč“, uzavřené mezi smluvními stranami městys Koloveč, IČ:00253481 a MAS Český les, 

z.s., IČ:26679973. 
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17.  koupi nemovitostí, části pozemků KN, č. parcely 939/89, o výměře 36 m2, ostatní plocha 

ostatní komunikace, oddělené z pozemku KN, č. parcely 939/43 a č. parcely 3112/2, o výměře 1 m2, 

ostatní plocha ostatní komunikace, oddělené z pozemku KN, č. parcely 3112 v k.ú. a obci Koloveč 

z vlastnictví paní Petry Steiningerové, Tyršova 29, 345 43 Koloveč, RČ:6960111763,  do vlastnictví 

městyse Koloveč, IČ:00253481 za účelem vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, které se 

nacházejí pod novostavbou lesní cesty a stávající místní a účelové komunikace v Kolovči a to za 

celkovou kupní cenu ve výši 555,- Kč (15,- Kč /m2)  s tím, že součástí kupní smlouvy bude, že kupující 

strana uhradí správní poplatek, spojený s vkladem vlastnického práva do KN. Vlastní prodej 

nemovitostí  bude uskutečněn na základě kupní smlouvy. 

 

 

19.  žádost Pionýrské skupiny Kolo Koloveč, IČ:65571517 a souhlasí s umístěním naučné stezky - 10 

stanovišť se zaměřených a aktivitu vázání uzlů a jejich využití na náklady žadatele u rybníku 

Jordánek s tím, že konkrétní umístění stanovišť bude předem, před realizaci vlastního projektu,  

domluveno a odsouhlaseno městysem Koloveč.  

 

 

 

Volí: 

3.  ověřovatele zápisu a usnesení z 5. jednání ZM ze dne 29. 8. 2022, a to pana Ing. Lukáše Cozla a 

Bohumila Cimburka. 

 

 

Ukládá: 
 

 

18.  starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování kupní smlouvy podle Usnesení č. 17. ZM 

Koloveč a tuto kupní smlouvu za městys Koloveč uzavřít a zajistit podání návrhu na vklad do KN. 

 

 

Pověřuje: 

 

 

6.  starostu městyse Koloveč, aby vydal Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v souladu 

s Usnesením č.  5. 

 

 

8.  starostu městyse Koloveč, aby uzavřel se zhotovitelem smlouvu o dílo v souladu s Usnesením 

č. 7. 
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10.  starostu městyse Koloveč, aby uzavřel smlouvu o dílo v souladu s Usnesením č.  9. 

 

12.  starostu městyse Koloveč, aby vydal Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v souladu 

s Usnesením č.  11. 

 

14.  starostu městyse Koloveč, aby uzavřel smlouvu o dílo v souladu s Usnesením č.  13. 

 

16.  starostu městyse Koloveč, aby uzavřel Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě v souladu 

s usnesením č. 15.  

 

 

 

Bere na vědomí:  

 

-    splnění úkolu uloženého Usnesením č. 5 ze 4. jednání ZM ze dne 20. 6. 2022 starostovi 
městyse Koloveč. 

 

 

-    splnění úkolu uloženého Usnesením č. 10 ze 4. jednání ZM ze dne 20. 6. 2022 starostovi 
městyse Koloveč. 

 

-    splnění úkolu uloženého Usnesením č. 12 ze 4. jednání ZM ze dne 20. 6. 2022 starostovi 
městyse Koloveč. 

 

-    splnění úkolu uloženého Usnesením č. 14 ze 4. jednání ZM ze dne 20. 6. 2022 starostovi 
městyse Koloveč. 

 

-    splnění úkolu uloženého Usnesením č. 16 ze 4. jednání ZM ze dne 20. 6. 2022 starostovi 
městyse Koloveč. 

 

-    trvání úkolu uloženého Usnesením č. 18 ze 4. jednání ZM ze dne 20. 6. 2022 starostovi 
městyse Koloveč. 

 

-    trvání úkolu uloženého Usnesením č. 20 ze 4. jednání ZM ze dne 20. 6. 2022 starostovi 
městyse Koloveč. 
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-    trvání úkolu uloženého Usnesením č. 22 ze 4. jednání ZM ze dne 20. 6. 2022 starostovi 
městyse Koloveč. 

 

-    trvání úkolu uloženého Usnesením č. 24 ze 4. jednání ZM ze dne 20. 6. 2022 finančnímu 
výboru zastupitelstva městyse Koloveč. 

 

-    výsledek zprávy z činnosti finančního výboru o kontrole hospodaření  městyse Koloveč za období 

2. Q 2022 (viz. příloha č. 1 zápisu). 

 

-    výsledek  zprávy o kontrolní činnosti kontrolního výboru městyse Koloveč ze dne 9. 8. 2022 za 

období 2. Q 2022 (viz. příloha č. 2 zápisu). 

 

-    schválení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí  Domažlicko za rok 2021 a zprávu o 

výsledku přezkoumání územního samosprávního celku DSO Domažlicko za rok 2021 s výsledkem, že 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

 

-    schválení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí  Kdyňsko za rok 2021 a zprávu o výsledku 

přezkoumání územního samosprávního celku DSO Kdyňsko za rok 2021 s výsledkem, že nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky.  

 

-    schválení závěrečného účtu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE za rok 

2021 a zprávu o výsledku přezkoumání územního samosprávního celku DSO Lazce za rok 2021 

s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

-    schválení závěrečného účtu Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka za rok 2021 a zprávu o 

výsledku přezkoumání územního samosprávního celku Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka 

za rok 2021 s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

 

-    doporučení hodnotící komise, která provedla posouzení a hodnocení nabídek v nadlimitní 

veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadání 

veřejných zakázek, v platném znění a výsledek výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné nadlimitní 

zakázce na stavební práce, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 5. 2022 pod 

evidenčním číslem Z2022-020682 vedené pod názvem: „Koloveč – kanalizace a ČOV, část 2 ČOV“, 

s tím, že jedinou nabídku s celkovou nabídkovou cenu 12.588.100,- Kč bez DPH předložila 

společnost PORR a.s., IČ:43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, 10000 Praha 10, Strašnic, kterou 

hodnotící komise doporučuje vybrat jako nejvhodnější  a uzavřít s tímto uchazečem smlouvu o dílo.  

 

-    výsledek výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na zpracování jednotlivých stupňů 

projektové dokumentace na akci „Rozšíření kapacity mateřské školy v Kolovči“, s tím, že 

nejvhodnější nabídku s celkovou nabídkovou cenou 5 590 000,- Kč bez DPH předložila společnost 
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Energy Benefit Centre a.s.; IČ 29029210, se sídlem Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, 

kterou hodnotící komise doporučuje vybrat jako nejvhodnější  a uzavřít s tímto uchazečem smlouvu 

o dílo. 

 

-    informaci o průběhu realizace investiční akce „Koloveč – kanalizace“. 

 

-    informaci o personálních změnách v Úřadu městyse Koloveč na pracovní pozici pečovatelka a na 

pracovní pozici uklízeč veřejných prostranství 

 

-    informaci o termínech konání kulturních akcí v městysi Koloveč do konce roku 2022 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 30. 8. 2022 
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Kamila Krištofová, Ing. Václav Pergl 
 
 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Ing. Lukáš Cozl                                                                       Bohumil Cimburek 
                                       člen ZM                                              člen ZM 

 

 

 

 
 
 
 
   Petr Hájek                                        Ing. Václav Pergl  
místostarosta městyse Koloveč                                starosta městyse Koloveč 


