
Výsledky 4. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
 

konaného dne 09. 09. 2014 od 18.00 hod. v restauraci „Šumava“  v městysi Koloveč 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
Schvaluje: 
 
1. ZM schvaluje navržený program jednání ZM ze dne 09.09.2014 
 
2. ZM schvaluje zápis a usnesení  ze 3. jednání ZM ze dne 16.06.2014  
 
5. ZM schvaluje rozpočtové opatření městyse Koloveč č. 9  pro rok 2014 (viz. příloha č.2 
zápisu) 
 
6. ZM schvaluje prominutí dluhu dlužníkovi MUDr. Světlíkovi, IČ 18231969, bytem 
Rýzmberská 609 Kdyně, ve výši 1992,- Kč, související s užíváním gynekologické ordinace 
v Kolovči. 
 
 
Volí: 
 
3. ZM volí ověřovatele zápisu z 4. jednání ZM ze dne 09.09.2014, a to Mgr. Jitku 
Gabrielovou a Martina Volfa 
 
 
Bere na vědomí:  
 
ZM bere na vědomí výsledek kontroly plnění usnesení z 3. jednání ZM konaného dne 
16.06.2014  
 
ZM bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření  ZŠ Koloveč za období 2.Q.2014 (viz. 
příloha č. 1 zápisu) 
 
ZM bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření  MŠ Koloveč za období 1. pol. roku 2014 
(viz. příloha č.1 zápisu) 
 
ZM bere na vědomí rozpočtová opatření  Městyse Koloveč č. 3 až 8/2014  (rozpočtová 
opatření viz. příloha č. 2 zápisu).  
                        
 
ZM bere na vědomí jmenování paní Mgr. Romany Šeterlové na místo ředitelky Základní 
školy Koloveč, okres Domažlice, příspěvkové organizace, IČ: 60610999, se sídlem Sportovní 
307, 345 43 Koloveč s účinností od 5. srpna 2014 na období 6 let. 
 
 
 ZM bere na vědomí jmenování Městyse Koloveč opatrovníkem pana Františka Kůtky 
bytem Tyršova 191, 345 43 Koloveč 



 
 
ZM bere na vědomí výsledky letních oslav „Přemílání starých bab na mladá děvčata a II. 
setkání rodáků a přátel městyse Koloveč“, které se uskutečnily ze dne 15.-17.8.2014 
 
 
ZM bere na vědomí ukončení provozu kulturního domu a prodejny v domě čp. 29 v městysi 
Koloveč v části Zichov stávajícím nájemcem, paní Danou Kováříkovou, bytem  Zichov 33, 
345 43 Koloveč, IČ: 00707902 k  30.11.2014.  
 
ZM bere na vědomí informaci o průběhu investičních a neinvestiční akcí městyse Koloveč a 
výhledu jejich plnění do konce roku 2014. 
 
 
ZM bere na vědomí informaci o dokončení  obnovy katastrálního operátu v k.ú. Koloveč a 
jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v úřadu městyse Koloveč v období od 8.9.2014 do 
19.9.2014.  
 
Ukládá: 
 
4. ZM ukládá Mgr. Romaně Šeterlové, ředitelce ZŠ Koloveč, seznámit pedagogické 
pracovníky na pedagogické radě ZŠ Koloveč se závěry z kontrol a s nedostatky zjištěnými 
Českou školní inspekcí Plzeňského a Karlovarského inspektorátu v ZŠ Koloveč a zároveň 
přijmout opatření k jejich nápravě s tím, že o tomto úkonu bude učiněn zápis z jednání 
s podpisy všech zúčastněných a tento zápis bude předán zřizovateli, městysi Koloveč, který o 
tomto postupu bude následně písemně informovat příslušné inspektoráty České školní 
inspekce. 
 
Termín:  do 30.09.2014 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 17.09.2014 
 
Zapsal : Ing. V. Pergl, J. Peclová, Vladimíra Ledvinová 
 
Kontrolu provedl : Ing. Václav Pergl, starosta 
 
Ověřovatelé usnesení : 
 
 
 
Mgr. Jitka Gabrielová   v.r.                                                     Martin Volf v.r. 
               Člen ZM                                                                            člen ZM 
   
 
 
 
Jana Peclová    v.r.                                                                Ing. Václav Pergl v.r. 
místostarostka městyse                                                             starosta městyse 


