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Výsledky 6. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
konaného dne 14. 12. 2020 od 18:00 hod. v kulturním domu Koloveč na Zichově. 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
 
Schvaluje: 
 
1.  navržený program jednání ZM ze dne 14. 12. 2020. 
 
2.  zápis a usnesení z 5. jednání ZM ze dne 19. 10. 2020.  
 
5.  rozpočtové provizorium a pravidla pro hospodaření městyse Koloveč v roce 2021 do doby, než 
bude ZM schválen rozpočet městyse Koloveč pro rok 2021. 
 
 
6.  cenu vodného Městyse Koloveč pro rok 2021 ve výši 33,51 Kč/m3 bez DPH; 36,86 Kč/m3 s 10% 
DPH a cenu stočného Městyse Koloveč pro rok 2021 ve výši  33,20 Kč/m3 bez DPH; 36,52 Kč/m3 
s 10% DPH. 
 
 
7.  nový Úhradník za služby poskytované pečovatelskou službou Koloveč klientům s tím, že ceny 
v platném Úhradníku budou s účinností od 1. 1. 2021 valorizovány na cca 50% sazby povolené 
vyhláškou k provedení zákona o sociálních službách (nový Úhradník služeb poskytovaných 
pečovatelskou službou Koloveč, viz. příloha č. 5 zápisu). 
 
 
9.  vstup městyse Koloveč, IČ:00253481, do Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka, 
IČ:03230333, se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice 
 
 
11.   Smlouvu o úplatném převodu cenného papíru a o uzavření smlouvy (přistoupení ke smlouvě) o 
zápůjčce cenného papíru uzavíranou mezi Vodohospodářským svazkem obcí Domažlicka, 
IČ:03230333, se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice a městysem Koloveč, IČ:00253481, 
se sídlem U Staré fary 142, Koloveč, v předloženém  znění, na základě které dochází k nabytí 1 ks 
akcie společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., k následné zápůjčce takto nabyté akcie 
Vodohospodářskému svazku obcí Domažlicka a k přistoupení k původní Smlouvě o zápůjčce akcií 
Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka, IČ:03230333 ze dne 7. 8. 2014, a současně pověřuje 
starostu městyse Koloveč k uzavření této smlouvy. 
 
 
13.  poskytnutí mimořádných odměn neuvolněným zastupitelům městyse Koloveč za rok 2020 
v souladu s § 76 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, za splnění mimořádných či zvlášť významných úkolů, 
jejichž splnění bylo nadstandardní a klíčové pro další rozvoj městyse Koloveč, a to starostovi 
městyse Koloveč ve výši 40.000,- Kč, místostarostovi městyse Koloveč ve výši 18.000,- Kč, členovi 
finančního výboru panu Petru Krechlerovi ve výši 4.800,- Kč, předsedkyni finančního výboru a člence 
kontrolního výboru Ing. Václavě Dobšíčkové ve výši 5.000,- Kč, členovi finančního výboru panu Ing. 
Lukáši Cozlovi ve výši 4 800,- Kč,  předsedovi kontrolního výboru panu MUDr. Janu Ludvíkovskému 
ve výši 3 000,- Kč,  členovi kontrolního výboru panu Bohumilu Cimburkovi ve výši 1.500,- Kč a 
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členovi zastupitelstva panu Ladislavu Jandovi ve výši 1.500,- Kč. Odměny budou vyplaceny 
zastupitelům z rozpočtu městyse Koloveč v nejbližším výplatním termínu. 
 
 
14.  zrušení předkupního práva a práva zpětné koupě městyse Koloveč k pozemkům v obytné zóně 
Koloveč, konkrétně  k pozemkům KN, č. parcely 2124 a 2128 v k.ú. a obci Koloveč.  
 

 
 

Volí:  

3.  ověřovatele zápisu a usnesení ze 6. jednání ZM ze dne 14. 12. 2020, a to paní Ing. Václavu 

Dobšíčkovou a pana Bohumila Cimburka. 

 
 

Ukládá: 
 

 

8.  Úřadu městyse Koloveč vydat nový úhradník služeb za poskytování pečovatelské služby městysi 

Koloveč dle Usnesení   č. 7. s účinností od 1. 1. 2021. 

15.   starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování smlouvy o zrušení předkupního práva a práva 

zpětné koupě podle usnesení č.  14., uzavřít tuto smlouvu s majitelem pozemků a zajistit vklad do 

katastru nemovitostí.   

 

 

 

Pověřuje: 
 
10.  zastupováním městyse Koloveč u Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka, IČ:03230333 

pana Ing. Václava Pergla, nar. 4. 12. 1968, bytem Hastrdam 135, 34543 Koloveč, funkce starosta 

městyse Koloveč. 

 

 

 

Stanovuje: 
 

12.  počet sezónních zaměstnanců v Úřadu městyse Koloveč (veřejně prospěšné práce atd.), kteří 

budou vybíráni ze seznamů nezaměstnaných u úřadu práce, v maximálním počtu 5 osob pro rok 

2021. 
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Bere na vědomí:  

 
-  pokračování plnění úkolu uloženého Usnesením č. 4. ze 3. jednání ZM ze dne 29. 6. 2020 
starostovi městyse Koloveč. 
 
-  pokračování úkolu uloženého Usnesením č. 10 ze 4. jednání ZM ze dne 17. 8. 2020 starostovi 
městyse Koloveč. 
 
-  splnění úkolu uloženého Usnesením č. 5 z 5. jednání ZM ze dne 19. 10. 2020 starostovi městyse 
Koloveč. 
 
-  splnění úkolu uloženého Usnesením č. 7 z 5. jednání ZM ze dne 19. 10. 2020 tajemníkovi úřadu 
městyse Koloveč. 
 
-  splnění úkolu uloženého starostovi městyse Koloveč Usnesením č. 14 z 5. jednání ZM ze dne 19. 
10. 2020. 
 
-  splnění úkolu uloženého starostovi městyse Koloveč Usnesením č. 16 z 5. jednání ZM ze dne 19. 
10. 2020. 
 
-  zprávu o kontrole hospodaření  městyse Koloveč za období 3. Q. 2020 (viz. příloha č. 1 zápisu). 
 
-  výsledky z jednání finančního výboru městyse Koloveč ze dne 19. 11. 2020. 
 
-  Protokol o veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci městyse Koloveč – MŠ Koloveč za 
období od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020,  která proběhla v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně a doplnění některých zákonů   (viz. příloha č. 2 
zápisu). 
 
-   zprávu o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření územního samosprávního celku Koloveč za 
rok 2020 za období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 s výsledkem, že nebyly zjištěny žádné chyby a 
nedostatky. 
 
-  informaci o stavu pohledávky městyse Koloveč vůči dlužníkovi M. K., ve výši 240.280,25 Kč 
na nájemném a poplatcích za služby souvisejících s užíváním bytu a stav hospodaření s touto 
pohledávkou ke dni 30. 11. 2020 (ke dni 30. 11. 2020 je uhrazeno 90.018,50 Kč).  
 
-  informaci o stavu pohledávky Městyse Koloveč vůči dlužníkovi V.M.,  ve výši 2.348,30 Kč za 
opravu bytu č. 17, Lidická 348, Koloveč. Pohledávka je přihlášena k notáři do dědického řízení.  
-  informaci o stavu pohledávek Městyse Koloveč vůči svým dlužníkům  na místních poplatcích za 
rok 2020, stav k 30. 11. 2020. 
 
-  rozpočtové opatření Městyse Koloveč č. 5/2020 (rozpočtové opatření městyse Koloveč č. 5/2020 - 
viz příloha č. 3. zápisu). 
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-  výši nákladů a příjmů Městyse Koloveč za roky 2017, 2018, 2019 a předpokládané náklady a 
příjmy Městyse Koloveč za rok 2020 a výhled na rok 2021 za nakládání s komunálním netříděným 
odpadem a tříděným odpadem a celkové náklady Městyse Koloveč na zajištění systému provozu 
odpadového hospodářství v městysi Koloveč, s tím, že místní poplatek za komunální odpad pro rok 
2021 bude zachován ve stejné výši jako v roce 2019 a 2020. Rozúčtování skutečných nákladů 
městyse Koloveč na komunální odpad předchozího kalendářního roku 2019 - viz příloha č. 4. zápisu. 
 
 
-   zprávu o  investičních a neinvestičních akcích realizovaných městysem Koloveč v roce 2020 
(podrobný seznam viz. příloha č. 6. zápisu). 
 
 
- , že náklady, které vznikly JSDH Koloveč při výjezdech na území obce Všepadly v roce 2020 
nepřekročily výši finančního příspěvku 10.000,- Kč od obce Všepadly a nebude tedy jednáno s obcí 
Všepadly o navýšení tohoto příspěvku na rok 2021 a bere na vědomí zprávu velitele JSDHO Koloveč 
o činnosti jednotky v roce 2020. 

 
 
 
 

Zápis vyhotoven dne: 16. 12. 2020 
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Kamila Krištofová, Ing. Václav Pergl 
 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
 
 

Ing. Václava Dobšíčková              Bohumil Cimburek   

           člen ZM            člen ZM 

 

 

 

 

                    Petr Hájek        Ing. Václav Pergl  

   místostarosta městyse Koloveč         starosta městyse Koloveč 


