
Výsledky 4. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
 

konaného dne 16.12.2013 od 18.00 hod.  v kulturním domu na Zichově  
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
Schvaluje: 
 
1. navržený program jednání ZM ze dne 16.12.2013 
 
2. zápis a usnesení  ze 3. jednání ZM ze dne 15.10.2013 
  
4. rozpočtové opatření městyse Koloveč č. 15 pro rok 2013 (viz. příloha č.1 zápisu) 
 
5. rozpočtové provizorium a pravidla pro hospodaření městyse Koloveč v roce 2014 do doby, 
než bude ZM schválen rozpočet městyse Koloveč pro rok 2014.  
 
6. jakožto členská obec Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE, 
rozpočet tohoto sdružení pro rok 2014. (viz příloha č.2 zápisu).  
 
7. jakožto členská obec Svazku obcí Domažlicko, rozpočet tohoto svazku pro rok 2014 (viz 
příloha č.2 zápisu).  
 
9. cenu vodného Městyse Koloveč pro rok 2014 ve výši 21,61 Kč/m3 bez DPH, 24,85Kč/m3 
s 15% DPH a cenu stočného Městyse Koloveč pro rok 2014 ve výši 19,17Kč/m3 bez DPH, 
22,05 Kč/m3 s 15%DPH (kalkulace ceny vodného a stočného rozpočet (viz. příloha č.  5 
zápisu). 
 
10. prodej nemovitosti - pozemek KN,  parcela č. 2208/2 – ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Koloveč, oddělená GP č. 568-331/2013 ze dne 
10.10.2013 , kde prodávající je Městys Koloveč a kupující ČEPRO, a.s., se sídlem Dělnická 
213, 170 04 Praha 1, IČ 60193531 za účelem  zajištění provozu areálu čerpací stanice č. 
606 Koloveč provozované společností ČEPRO, a.s.. 
 
11. pronájem  nemovitosti -  pozemek KN, č. parcely 194 – zahrada o výměře 1461 m2  
v k.ú. a obci Koloveč, kde pronajímatel je Městys Koloveč a nájemce Lamačová Hana, 
Náměstí 43, 345 43 Koloveč, za účelem užívání jako zahrady k zahrádkářským účelům a 
k odpočinku . 
 
12. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi oprávněným z věcného břemene 
Kartáčovna Koloveč, spol. s r.o., se sídlem Koloveč, Domažlická 145, 345 43 Koloveč, IČ 
45359571 a povinným z věcného břemene Městys Koloveč, se sídlem U Staré fary 142, 345 
43 Koloveč, IČ 00253481, týkající se pozemků KN, parcelní č. 2545 – orná půda a parcelní 
č. 2531 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. a obci Koloveč.  
 
13. uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi oprávněným z věcného 
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-12-0008931/1/VB, 
týkající se pozemků KN, parcelní č. 1029/9, 1588/5, 2661 a 2718 v k.ú. a obci Koloveč.  
 
14. prominutí dluhu dlužníkovi, panu MUDr. Petru Světlíkovi, IČ 18231969, bytem  
Rýzmberská 609, Kdyně,  ve výši 3 314,- Kč za rok 2012, souvisejícího s užíváním 
gynekologické ordinace v Kolovči.  
 
15. místostarostce  městyse Koloveč Janě Peclové v souladu  s ust. § 71 odst.4 zákona č. 
128/2000Sb. o obcích náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem její funkce pro 
období od 1.1.2014 do 31.12.2014 paušální částkou 5000,- Kč měsíčně. 
 
 
Volí: 
 
3. ověřovatele zápisu ze 4. jednání ZM ze dne 16.12.2013, a to pana Ing. Milana Mastného 
a Miroslava Brožovského 
 
Souhlasí a požaduje: 
 
16. s pokračováním zpracování  územního plánu a požaduje vůči pořizovateli územního 
plánu prodloužit lhůtu na zpracování návrhu zadání územního plánu Koloveč o 1-2 roky 
 
 
Bere na vědomí: 
 
- výsledky kontroly plnění usnesení ze 2. jednání ZM ze dne 1.7.2013 a ze 3. jednání ZM ze 
dne 15.10.2013. 
 
- rozpočtová opatření  Městyse Koloveč č. 5-14 pro rok 2013 (viz. příloha č. 1 zápisu).  
 
- zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Koloveč Krajským úřadem 
Plzeňského kraje za období od 1.1.2013 do 31.10.2013, při které nebyly zjištěny žádné chyby 
či nedostatky (zápis z kontroly viz. příloha č. 3 zápisu).                                  
 
- zprávu o kontrole hospodaření  ZŠ Koloveč za období 2. a 3.Q.2013 (viz. příloha č. 4 
zápisu) 
 
- zprávu o kontrole hospodaření  MŠ Koloveč za období 2. pol. roku 2013 (viz. příloha č. 4 
zápisu) 
 
- zprávu o kontrole hospodaření  městyse Koloveč za období 2. a 3.Q.2013 (viz. příloha č. 4 
zápisu) 
 
- zprávu o daňové kontrole Městyse Koloveč prováděné v roce 2013 FÚ pro Plzeňský kraj, 
referátem II. -  Domažlice  
 
- zprávu o stavu realizace a financování projektů městyse Koloveč v roce 2013 



- pořádání významných kulturních akcí městyse Koloveč v roce 2014. První pracovní 
schůzka týkající se přípravy těchto významných kulturních akcí se uskuteční v lednu 2014, 
za účasti zástupců místních organizací, místních firem a vedení Městyse Koloveč. 
 
 
 
Ukládá: 
 
8. místostarostce městyse Koloveč přijmout opatření, kterými bude zamezeno 
neoprávněnému používání dotací a porušování rozpočtové kázně v oblasti příspěvků na 
přípravu a realizaci voleb např. do PSPČR, Senátu, Evropského parlamentu, Sčítání lidu, 
domů a bytů apod. . 
 
Termín: neprodleně 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 20.12.2013 
 
Zapsala:  Vladimíra Ledvinová a Ing. Václav Pergl 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
  
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
 
 
 
                  Ing. Milan Mastný                                                             Miroslav Brožovský 
                          člen ZM                                                                             člen ZM 
        
    
      
 
 
 
 
 
           Jana Peclová                                                                        Ing. Václav Pergl  
      Místostarostka  městyse                                                             Starosta městyse 
 


