
Výsledky 3. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
 

konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod. v restauraci „Šumava“  v městysi Koloveč 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
Schvaluje: 
1. navržený program jednání ZM ze dne 16.07.2013 
 
2. zápis a usnesení   ze 2. jednání ZM ze dne 12.05.2014  
 
4. aby vedením ZŠ Koloveč, okres Domažlice, příspěvkové organizace, IČ: 60610999, se 
sídlem Sportovní 307, 345 43 Koloveč byla s účinností od 1.7.2014 na dobu určitou – do 
doby jmenování nového ředitele ZŠ Koloveč na základě výsledků konkursního řízení, 
pověřena Mgr. Jitka Gabrielová  
 
9. smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva 
o právu provést stavbu č. IV-12-0009471/1/VB, Koloveč, Sadová p.č. 1499/4 – kNN 
uzavřenou mezi smluvními stranami Městysem Koloveč, U Satré fary 142,345 43 Koloveč, 
IČ: 00253481 zastoupeným Ing. Václavem Perglem, starostou  a ČEZ Distribuce a.s. se 
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 , IČ 24729035, zastoupené na 
základě plné moci firmou STEMONT JS s.r.o. jednatelem Jiřím Steinbergerem. Obsahem 
smlouvy je právo Budoucího oprávněného umístit, opravovat, atd., na pozemku KN, parcela 
č. 1500/7 v k.ú. a obci Koloveč, součásti distribuční soustavy a to za jednorázovou náhradu 
městysi Koloveč ve výši 1000,- Kč. 
 
12. pronájem parkoviště před prodejnou LEON v Kolovči  v termínu  16.-17.8.2014, firmě 
AUTO NEJDL s.r.o. Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy za účelem výstavy a 
předvádění vozů Škoda. Výše pronájmu činí  5 000,-Kč. 
                                                                                              
14. uzavření Smlouvy č. 11103903 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Koloveč“  
 
 
 

Revokuje: 
16. usnesení zastupitelstva městyse Koloveč č. 9 ze dne 12.5.2014 v jeho plném znění: ZM 
souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pošumaví 
z.s.p.o. na období 2014-2020 na  svém správním území. 
 

Upřesňuje: 
 
11. v návaznosti na své usnesení z 5. jednání ZM z r. 2010 ze dne 29.11.2010, v souvislosti 
se stanovením symbolického poplatku za krátkodobý pronájem kulturního sálu městyse 
Koloveč ve výši 1,-Kč původní výkladově pojem „..pro místní organizace a spolky..“ na 
pojem „..pro místní zájmové organizace a spolky..“,   
 

 



Stanovuje: 
10. v  souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, že zastupitelstvo městyse 
Koloveč bude pro následující volební období 2014-2018 složeno z  9 členů. 
 
 
Volí: 
3. ověřovatele zápisu ze 3. jednání ZM ze dne 16.07.2014, a to Ing. Milana Mastného a 
Miroslava Brožovského  
 
Ukládá: 
5. starostovi městyse Koloveč, aby pověřil vedením ZŠ Koloveč, okres Domažlice, 
příspěvkové organizace, IČ: 60610999, se sídlem Sportovní 307, 345 43 Koloveč  s účinností 
od 1.7.2014 na dobu určitou – do doby jmenování nového ředitele ZŠ Koloveč na základě 
výsledků konkursního řízení,  Mgr. Jitka Gabrielovou.  
 
Termín: do 30.6.2014 
 
6. starostovi městyse Koloveč vyhlásit v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění 
konkurzní řízení na obsazení místa ředitele  Základní školy Koloveč - příspěvkové 
organizace, Sportovní 307, 345 43 Koloveč, IČ : 60610999. 
                                                                                        
Termín: do 18.6.2014 
 
 
7. řediteli školy Mgr. Z. Mlnaříkovi, aby řádně fyzicky i protokolárně předal ke 30.06.2014 
svoji funkci Mgr. Jitce Gabrielové, pověřené vedením ZŠ Koloveč s účinností od 1.7.2014 a 
dále, aby zajistil provedení mimořádné inventarizace majetku a závazků ZŠ Koloveč 
rozsahu dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. s tím, že členem inventarizační komise bude Miroslav 
Brožovský, zastupitel, předseda finančního výboru městyse Koloveč.   
 
Termín: do 30.6.2014 
 
8. úřadu městyse Koloveč, aby se vypořádal s nálezy České školní inspekce Plzeňského a 
Karlovarského inspektorátu zjištěné při šetření provedeném v Základní škole Koloveč 
v květnu a červnu roku 2014 a připravil pro zastupitelstvo městyse Koloveč návrh na 
vyřízení stížností a přijetí opatření k nápravě.  
 
Termín: do nejbližšího jednání zastupitelstva městyse Koloveč 
 
Souhlasí: 
13. se závěrečným účtem Svazku Domažlicko v roce 2013, resp. s celoročním hospodařením 
Svazku Domažlicko v roce 2013, bez výhrad (závěrečný účet Svazku Domažlicko pro r. 2013 
– viz příloha č. 4 zápisu) 
 
15. s realizací projektu „CZ.1.02/3.1.00/11.12642 Snížení energetické náročnosti ZŠ 
Koloveč“ s využitím podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a s jeho 
dofinancováním z rozpočtu městyse Koloveč 
 



17. s ukončením členství městyse Koloveč v MAS Pošumaví  z.s.p.o.. 
 
18. aby  se Městys Koloveč se stal právoplatným členem  MAS Český les, o.s. 
 
19. s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Český les, o.s. na 
období 2014-2020 na  svém správním území. 
 
 
Bere na vědomí:  
 
- výsledek kontroly plnění usnesení ze 2. jednání ZM konaného dne 12.05.2014  
 
- rozhodnutí Mgr. Zdeňka Mlnaříka vzdát se s účinností k 30.6.2014 funkce ředitele ZŠ 
Koloveč, okres Domažlice, příspěvkové organizace, IČ: 60610999, se sídlem Sportovní 307, 
345 43 Koloveč (stanovisko městyse k této záležitosti a kopie rezignace - příloha č. 1 a 2 
zápisu) 
 
- výsledky šetření České školní inspekce Plzeňského a Karlovarského inspektorátu 
provedené v Základní škole Koloveč v květnu a červnu roku 2014 (Výsledky šetření stížnosti 
– viz. příloha č. 3 zápisu). 
 
- Rozhodnutí MŽP ČR č. 115D222001843 o poskytnutí dotace na realizaci projektu 
„CZ.1.02/3.1.00/11.12642 Snížení energetické náročnosti ZŠ Koloveč“ 
 
Zápis vyhotoven dne: 22.6.2014 
 
Zapsala:  Vladimíra Ledvinová a Ing. Václav Pergl 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
  
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
 
 
 
                Miroslav Brožovský  v.r.                                             Ing. Milan Mastný   v.r.               
                      člen ZM                                                                    člen ZM 
        
    
 
 
 
 
 
 
           Jana Peclová    v.r.                                                              Ing. Václav Pergl v.r. 
      Místostarostka  městyse                                                             Starosta městyse 


