
Výsledky 2. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
 

konaného dne 12. 5. 2014 od 18.00 hod. v restauraci „Šumava“  v městysi Koloveč 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
Schvaluje: 
 
1. ZM schvaluje navržený program jednání ZM ze dne 12.5.2014 
 
2. ZM schvaluje zápis a usnesení  z 1. jednání ZM ze dne 31.3.2014  
 
4. ZM schvaluje upravené znění nájemních smluv (bod III. Nájemné), které recipročně 
uzavřou ZŠ Koloveč a TJ Slavoj Koloveč a jejichž předmětem bude na straně jedné 
pronájem tělocvičny a jejího zázemí (nářaďovna, pánské a dámské šatny, WC, umývárny, 
sprchy a přilehlé chodby s hlavním a vedlejšími vchody do tělocvičny), nacházející se 
v budově spravované ZŠ Koloveč a využívané TJ Slavoj Koloveč a na straně druhé 
pronájem venkovních sportovišť (fotbalové a antuková hřiště) spravovaných TJ Slavoj 
Koloveč, využívaných ZŠ Koloveč (Nájemní smlouvy – viz. příloha č. 2 zápisu) 
 
5. ZM schvaluje výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu v městysi Koloveč – 1.etapa“, 
s tím, že vítězným uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, je společnost Gabriel a 
Pangrác, spol. s r.o., se sídlem Školní 112, 344 01 Domažlice, IČ 45349576, jehož 
nabídková cena činí  893 334,80 Kč bez DPH a 1 080.935,10 Kč s DPH.   
 
6. ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu v městysi Koloveč – 1.etapa“ s 
vítězným uchazečem, společností Gabriel a Pangrác, spol. s r.o., se sídlem Školní 112, 344 
01 Domažlice, IČ 45349576, jehož nabídková cena činí  893 334,80 Kč bez DPH a 
1 080.935,10 Kč s DPH.   
 
7. ZM schvaluje financování veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení a veřejného rozhlasu v městysi Koloveč – 1.etapa“ z rozpočtu městyse Koloveč pro 
rok 2014.   
 
8. ZM schvaluje rozpočtové opatření Městyse Koloveč č.2/2014 (rozpočtové opatření 
č.2/2014 - viz. příloha č. 4 zápisu)  
 
 
Volí: 
3. ZM volí ověřovatele zápisu ze 2. jednání ZM ze dne 12.5.2014, a to pana  Václava Kříže a 
pana Josefa Kaše 
 
 
 



Souhlasí: 
9. ZM souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS 
Pošumaví z.s.p.o. na období 2014-2020 na  svém správním území 
 
Bere na vědomí:  
 
ZM bere na vědomí výsledek kontroly plnění usnesení z 1. jednání ZM konaného dne 
31.3.2014 s tím, že městys Koloveč bude písemně apelovat na ředitele ZŠ Koloveč, aby 
rekonstrukci bytu školníka nepodceňoval a zahájil tuto akci co nejdříve s ohledem na 
předpokládaný nástup školníka nejpozději do 1.9.2014, aby v této souvislosti ředitel ZŠ 
nejdříve zajistil zpracování předběžného rozsahu nezbytných prací a cenu díla a její 
financování z rozpočtu ZŠ Koloveč, tyto podklady předal svému zřizovateli ke schválení,  
poté zadal zakázku v souladu se zákonem o zadávání VZ, s vítězným uchazečem uzavřel 
smlouvu o dílo a dohlédl na zdárný průběh rekonstrukce bytu v nejbližším možném termínu 
a dále, aby připravil co nejdříve návrh smlouvy o pronájmu služebního bytu, včetně výše 
nájmu a ceny služeb spojených s jeho užíváním a tyto podklady předal svému zřizovateli ke 
schválení tak, aby se mohli případní zájemci o pracovní místo školníka se služebním bytem 
s těmito podmínkami včas seznámit. (Protokol o kontrole provedené kontrolním výborem 
městyse Koloveč v ZŠ Koloveč a stanovisko ředitele ZŠ Koloveč – viz. příloha č. 1 zápisu). 
 
 
ZM bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření  ZŠ Koloveč za období 1 -3/2014 (viz. 
příloha č. 3 zápisu) 
 
ZM bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření  městyse Koloveč za období 1 -3/2014 
(viz. příloha č.3 zápisu) 
 
ZM bere na vědomí rozpočtová opatření Městyse Koloveč č.1/2014 (rozpočtová opatření 
č.1/2014 - viz. příloha č. 4 zápisu) 
 
Zápis vyhotoven dne: 14.5.2014 
 
Zapsala:  Vladimíra Ledvinová a Ing. Václav Pergl 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
  
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
 
           Václav Kříž v.r                                                                      Josef Kaše v.r 
                 člen ZM                                                                              člen ZM 
        
    
 
 
 
           Jana Peclová v.r                                                                  Ing. Václav Pergl v.r 
      Místostarostka  městyse                                                             Starosta městyse 
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