Výsledky 6. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč
konaného dne 08.12.2014 od 19.00 hod. v sále kulturního domu městyse Koloveč
Zastupitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluje:
1. navržený program jednání ZM ze dne 08.12.2014
2. zápis a usnesení z 5. jednání ZM ze dne 05.11.2014
4. rozpočtové opatření městyse Koloveč č. 13 pro rok 2014 (viz. příloha č.1 zápisu)
5. rozpočtové provizorium a pravidla pro hospodaření městyse Koloveč v roce 2015 do doby,
než bude ZM schválen rozpočet městyse Koloveč pro rok 2015
6. jakožto členská obec Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE,
rozpočet tohoto sdružení pro rok 2015 (viz příloha č.2 zápisu)
7. jakožto členská obec Svazku obcí Domažlicko, rozpočet tohoto svazku pro rok 2015 (viz
příloha č.2 zápisu)
8. cenu vodného Městyse Koloveč pro rok 2015 ve výši 21,72 Kč/m3 bez DPH, 24,98 Kč/m3
s 15% DPH a cenu stočného Městyse Koloveč pro rok 2015 ve výši 19,27 Kč/m3 bez DPH,
22,16 Kč/m3 s 15% DPH (kalkulace ceny vodného a stočného rozpočet (viz. příloha č. 3
zápisu)
9. pronájem nemovitosti Městyse Koloveč – byt č.11 - 2+1 62,27 m2, v bytovém domu
Lidická čp.326, 345 43 Koloveč v k.ú. Koloveč, zájemci Kamile Pečtové, bytem Malesická
1177/6 Plzeň, s tím, že byt bude užíván k bydlení v souladu s nájemní smlouvou a pravidly
pro užívání bytu vydanými městysem Koloveč
10. přijetí dotace z havarijního fondu Plzeňského kraje na realizaci akce „Oprava otopného
systému a sanitárních rozvodů Zdravotního střediska Koloveč“, dále realizaci tohoto
projektu a jeho dofinancování z rozpočtu městyse Koloveč
11. přijetí dotace z OPŽP na realizaci projektu „CZ.1.02/2.1.00/14.26408 Omezení prašnosti
z plošných zdrojů v městysi Koloveč“ na nákup čistícího vozu s příslušenstvím, dále
realizaci tohoto projektu a jeho dofinancování z rozpočtu městyse Koloveč
12. aby starosta městyse Koloveč prováděl ve prospěch městyse Koloveč, ve svém volném
čase, nad rámec svých povinností daných výkonem funkce starosty, osobně na základě
Dohody o provedení práce, v rozsahu maximálně 300 hodin za kalendářní rok, uzavírané
mezi jím a městysem Koloveč, vždy pro konkrétní kalendářní rok, odborné práce související
zejména s realizací veškerých majetkoprávních převodů městyse, tj. přípravou podkladů pro
převod, sepisování smluv (kupní, směnné), zajišťování vkladů do Katastru nemovitostí, dále
sepisování ostatních smluv (nájemních, o výpůjčce, o zřízení či zrušení věcných břemen a
jiných práv, atd..), s vymáháním pohledávek městyse, tj. (podávání návrhů na vydání
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platebních rozkazů, návrhů výkon rozhodnutí, případně dalších žalob s tím souvisejících),
se zastupováním městyse v soudních řízeních a sporech, se zpracováváním projektových
žádostí o poskytnutí dotací ve prospěch městyse, apod., s tím, že čistá sjednaná odměna po
odpočtu srážkových daní bude činit 400,- Kč/hodinu provádění těchto prací x vykázaný
rozsah odpracovaných hodin. Odměna bude splatná měsíčně ve výplatních termínech
zaměstnavatele – městyse Koloveč
13. zřízení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě (NN) - odběrné místo u
vodní nádrže „U Holce“ v Kolovči, k.ú. Koloveč, parcela č. 2458, 345 43 Koloveč s tím, že
městys jakožto budoucí vlastník odběrného zařízení Koloveč uhradí náklady spojené
s podílem
na oprávněných nákladech
spojených s připojením
a se zajištěním
požadovaného příkonu 3x16A (cca 8000,- Kč) a zbývající náklady spojené s vybudováním
odběrného zařízení (výkopové práce, materiál, zednické práce atd.) zajistí svépomocí nebo
uhradí žadatel – rybářský spolek Koloveč zastoupen panem Petrem Toupalem, bytem
Koloveč.

Souhlasí:
14. na základě ekonomických výsledků odpadového hospodářství městyse Koloveč za rok
2014, se zachováním dosavadní výše poplatků občanů za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i v roce 2015.

Nesouhlasí:
15. s vydáním OZV o zákazu používání zábavné pyrotechniky v katastru městyse Koloveč.

Volí:
3. ověřovatele zápisu ze 6. jednání ZM ze dne 08.12.2014, a to pana Václava Kříže a pana
Josefa Šnirce

Bere na vědomí:
• rozpočtová opatření Městyse Koloveč č. 10,11,12 (viz. příloha č. 1 zápisu)
• pronájem kulturního domu a prodejny v městysi Koloveč části Zichov o celkové
výměře 248 m2 za účelem provozování obchodní a hostinské činnosti od 1.12.2014
panu Miroslavu Brožovskému, bytem Domažlická 231, 34543 Koloveč, IČ
73453331.

Ukládá:
16. místostarostce městyse Koloveč písemně informovat v souvislosti s nesouhlasem ZM,
týkajícícím se vydání OZV o zákazu používání zábavné pyrotechniky v katastru městyse
Koloveč, pí. Marii Molerovou, bytem Koloveč.
Termín: do 31.12.2014
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Zápis vyhotoven dne: 12.12.2014
Zapsal: J. Peclová, Vladimíra Ledvinová
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta
Ověřovatelé usnesení:

Josef Šnirc
člen ZM

Václav Kříž
člen ZM

Petr Hájek
1. Místostarosta městyse

Ing. Václav Pergl
Starosta městyse
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