
Výsledky 2. zasedání Zastupitelstva městvse Koloveč

konaného dne 29.6.2015 od 19:00 hod. v sále kulturního domu městyse Koloveč

Zastupitelstvo Městyse KoIoveč:

Schvaluie:
1. navržený program jednání ZM ze dne 30.3.2015

2. ZtÍpis a usnesení 71, jednání ZM ze dne 30. 03. 2015

s, Útaní ztivěrku měsýse Koloveč za rok 2014 (Účefuí 7tivěrka městyse Koloveč za rok
2014 _ viz příloha č. 5 ztipisu)

6. aby starosta městyse Koloveč provátlěI ve prospěch měsýse Koloveč natl rámec svých
povinností daných výkonem funkce starostJ,, osobně na záklatlě Dohotty o provedení prúce,
v rozsahu maximálně 300 hodin za kalenddřní rok, u7avírané me7i jím a městysem
Koloveč, vidy pro kohkrétní kalenddřní rok, odborné prtice související zejména s realizací
veškerých majetkoprávních převodů měsýse, tj. sepisovdní smluv (kupní, směnné, ntijemní,
pachtovní, o výpůjčce, o zřízení či zrušení věcných břemen a jfuch prtiv, atd..) a se
ryrucovtivdním projektových itžilostí o poskytnutí dotací ve prospěch měsýse, s tím, že čisttÍ
sjednand odměna po odpočtu srážkouých daní bude činil 400,. Kč/hodinu provádění těchto
prací x vykázaný rozsah odpracovaných hodin. odměna bude splatnti měsíčně ve výplatních
termínech zaměstnavatele _ městyse Koloveč.

11' reali7aci jednotliých investičních a neinvestičních akcí měsÍyse Koloveč v roce 2015 a
jejich Jinancovtiní z dotací či 7 prostředků městyse Koloveč v roce 2015 v ztivislosti na vývoii
příjmové sÍrónlql ro4ločtu městyse Koloveč.

12. Smlouvu o uzgvření budoucí smlouvy o ďízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o pttÍvu provés-t stavbu IV-12-0009438/1/VB Koloveč, p.č. 1024/10, Bartákovd mezi
MěsÍysem Koloveč a ČEZ Distribuce, a.s.. Předmětem této imlouvy je uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene _ služebnosti, ďízení a vymezení věcného břemene _
osobní služebnosti _ zřízení a umístění součtisti disíribuční soustavy ,,kabelového vetlení
W, NN a jednosloupové trafostanice,, na pozemku KN, parcele č. 2661 a č. 1024/13 v k.ú.
Koloveč, vedené na LV 1 ve vlastnictví městyse Koloveč a smlouvy o prdvu provést stavbu.
Rozsah W bude určen GP, kteý bude nedílnou součtÍstí smlouvy. Služebiost bude zřízena
na dobu neurčitou. Služebnost bude zřízena za jednordlovou ntihrailu ve výši 1000 Kč +
DPH,

13. Smlouvu o uaavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu IV-12-00L0270/1/VB Koloveč, Do, ul' Liitickti (Sportovni1,
gardže mezi Měsíysem Koloveč a čEZ Distribuce, a.s. .Předmětem této smlouvy ji uzavření
butloucí smlouvy o zřízení věcného břemene _ sluiebnosti, zřízení a vymezení věcného
břemene _ osobní služebnosti _ zřízení a umístění součtÍsti distribuční soustaw
,,kabelového vedení W, NN a kabelového pitíře na pozemku KN, parcele č. 2044 p k.ú.
Koloveč, vedené na LV 1 ve vlastnictví měsfilse Koloveč a smlouvy o prtÍvu provésÍ stavbu.



Rouah VB bucle určen GP' kterj, bude nedílnou součtistí smlout.y. Služebnost butle zřízena
na dobu neurčitou. Služebnost bude zřízena za ied orrizoýou ndhradu ýe ýýši 1000 Kč +
DPH.

14. prodej části pozemku KN, č. parcely 1533 o ýměře cca 6 m2 v k,ú, Koloveč (výměra
bude upřesněna po lyhotovení GP). Prodávajfcí: Měsýs Koloveč U Staré fary čp. 142,345
43 Koloveč, kupující: Iaroslava Nejedld, Palackého 48, 345 43 Koloveč' Kupní cena 300,00
Kč/m2 pozemku, s tím, že kupující uhradí náklady spojené se sepsdním kupní smlouvy,
s tyhotovením GP a příslušné spnÍvní poplatky spojené s vkladem vlastnického prúva do
KN a dále uhradí daň z převodu nemovitostí

15. podání žúdosti Zš Koloveč do dotučního progrumu ,,Podpora polytechnické uýchovy
v mateřských a zdklatlních školtÍch v Plzeňském kraji v roce 2015,,, případné přijetí dotace
a její vypořtÍtltÍní v souladu se zákonem č' 250/2000 Sb., o roqločtových praviillech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpkil. Jedná se o núkup 8 ks stavebnic Lego
10 698 pro ni&í stupeň I-5. ročnik ZŠ Koloveč za celkovou cěnu cca I1 000,- Kč.

16. podání fuÍdosti MŠ Kotoveč do tlotačního programu ,,Podpora polytechnické výchovy
v mateřských a aiklaclních školách v Plzeňském kraji v roce 2015,,, případné přijetí dotace
a její vypořtÍdtiní v souladu se zókonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů' Jedná se o vybaven[ školy na obou
pracovištích stavebnicemi na podporu ro7voje pracovních schopností a doveclností - čtístka
50 000,- Kč, tldle spotřebním materiáIem pro technické vzdělávóní jako např. uýtvarný
stolek s výtvarným materidlem, tekuý písek , školní přenosné zahrádky - čtÍstka 30 000,-
Kč, dúle zajištění vzděltÍvtÍní děti v science center - forma úhracly vstupu - čtistka 20 000,-
Kč a zajištění metodických materiálů pro motivaci dětí k technickému vzděltívdní jako např.
různé encyklopedie - čóstka 3 000,- Kč. CelkovtÍ požadovanrÍ uýše dotace bude činit
I03 000,- Kč.

17. pro zbytek volebního období 2014 _ 2018 s účinností k 30' 06. 2015 redukci počtu
místostarostů měsýse Koloveč ze dvou na jednoho.

Schvaluie a odvolúvú:

19. pro 7bytek volebního období 2014 _ 2018 s účinností k 30. 6. 2015 7rušení po7ice 2,
místostarostky měs$sse Koloveč, kterou vykondvd paní Jana PeclovtÍ a součgsně odvoltÍvá
s účinností k 30.6'2015 paní lanu Peclovou zÍuhkce 2. místostarostky městyse Koloveč
s tím, že zttstane naddle zachována pouze po6ice 1, mhtostarosty městyse Koloveč, kterou
vykonrivá pan Petr Hájek.

Nesc hva l ui e a neo dvo ltÍvtÍ :

18. pro 7bytek volebního období 2014 _ 2018 s účinností k30.6, 2015 x,rušení po7ice 1.
místostarosty měsýse Koloveč, kterou vykonóvá pan Petr Hájek a současně neodvoltÍvti
s účinností k 30.6.2015 pana Petra Hójka zfunkce 1' místostarosý městyse Koloveč s tím,
že b1 byla nackile zachovúna pouze pozice místostarostky měsflse Koloveč, kterou vykonávd
paní Jana Peclovti.



Volí:
3. ověřovatele zápisu ze 2. jednání ZM ze dne 29. 06. 201s, fl to paní Ing. VtÍclavu
Dobšíčkovou a MUDr, IoseÍu Chvala.

Svěřuie:
20. s účinností od 01. 07. 20I5 tajemníkovi úřadu městyse Koloýeč pro volební období 2014
_ 2018 do spnÍvy tyto oblasti činnosti, resp. agendy,7a které buile odpovědný:

. bJ:dlení v obecních bytech
o ochrana a rozvoj ztlraví
o sociální věci včetně pečovatelské služby
. opatrovnictví
o pohřebnictví
o odpadovéhospocltiřství
C příprava podkladů pro jeclnání 7astupitelstva městyse Koloveč, výborů, komisí
C kultura, společenský život (ve spolupróci se starostou, zastupiteli a místními spolky)
o dopravní obslužnost a veřejná doprava
o další úkoly mu svěře é starostou městyse Koloveč

SouhIasí:
4. se zdvěrečným účtem městyse Koloveč za rok 2014 bez výhrad (viz. příloha č. 4 ztÍpisu.)

7. se závěrečným účtem Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko za rok 2014 bez výhrad (viz"
příloha č. 6 ztipisu).

8, se zóvěrečným účtem Dobrovolného svazku obcí Domažlicko za rok 2014 bez ýhrad (viz
příIoha č. 7 ztipisu).

9. se aÍvěrečným účtem Dobrovolného svazku obcí La7ce za rok 2014 be7 výhrad (vi7.
příIoha č. 8 ztÍpisu.)

Vvdtívti:
10. obecně z.Ívaznou ryhlášku č. 1/201s, kterou se stanoví systém komunitního
kompostovúní a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné 7eleně a na
úlemí městyse Koloveč a jeho části Zicltov. (obecně zóvazná vyhltÍška č. 1/2015 - viz
příloha č. 10 ztipisu)

Bere na vědomí:
C výsleclek kontroly plnění usnesení a výsledek vyřízení podnětů zastupitelů a

veřejnosti vznesených na 1. jednání ZM konaném dne 30. 03. 2015



. Zprávu o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč za období otl 0I. 01. 2015 ito 31. 03.
2015 (viu příloha č. 1 ztÍpisu)

Zprávu o kontrole hospodaření měsýse Koloveč za období od 01.01. 2015 tlo 3I. 03'
2015 (viz. příloha č.2 zripisu)

Ztipis zjednání kontrolního uýboru městyse Koloveč ze dne 22, 06'2015 (viz příloha
č. 3 ztÍpisu)

ujsledek přezkoumání hospoilaření a kontroly ÚSC Koloveč za rok 2014 @rotokol
z přezkoumání hospodaření a přijatd opatření _ viz příloha ě. 4 ztipisu)

ro4ločtovti opatření MěsQse Koloveč č.1-6/2015 (viz příloha č,9 ztipisu)

Zprávu o ptovedených a plánovaných personálních uněndch v úřadu městyse
Koloveč v roce 2015.

o odmítnutí nabízené pozice čIena KonÍrolního uýboru měsýse Koloveč paní Janou
Peclovou a setrvóní paní Mgr' Jitky Gabrielové na pozici člena Kontrolního výboru
městyse Koloveč pro volební obtlobí 2014 _ 2018.

Zápis lyhotoven dne: 2.7'2015

Zapsa|: Bc. Josef Štibraný, Vladimíra Ledvinová, Ing. Václav Perg|

Kontrolu proved|: Ing. Vác|av Pergln starosta městyse Koloveč

Ověřovate|é usnesení:
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