Výsledky 5. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč
konaného dne 28. 12. 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městyse Koloveč v Kolovči
Zastupitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluje:
1. navržený program jednání ZM ze dne 28. 12. 2015
2. zápis a usnesení ze 4. jednání ZM ze dne 30. 11. 2015
6. prodej nemovitostí, pozemků KN, parcely č. 2072 – orná půda o výměře 352 m2 a
parcela č. 2074 – orná půda o výměře 548 m2 v k.ú. a obci Koloveč z vlastnictví Městyse
Koloveč do vlastnictví manželů Karla Šperla, bytem Masarykova 7, 312 00 Plzeň a MUDr.
Lucie Šperlové, bytem Jabloňová 345, 345 43 Koloveč za účelem výstavby RD a to za kupní
cenu 300,- Kč/m2 pozemku s tím, že součástí kupní smlouvy bude zřízení věcných práv předkupního práva ve prospěch prodávající strany po dobu 3 let od jejich prodeje a práva
zpětné koupě ve prospěch prodávající strany pro případ, že kupující nezahájí a nedokončí
na předmětných pozemcích výstavbu RD do 3 let ode dne jejich nabytí do vlastnictví, a dále,
že prodávající strana uhradí správní poplatky, spojené s vkladem vlastnického práva do KN
a poplatníkem daně z nabytí nemovité věci bude kupující strana. Vlastní prodej nemovitostí
bude uskutečněn na základě kupní smlouvy.
8. postupnou koupi nebo směnu nemovitostí, pozemků KN v k.ú. a obci Koloveč v obytné
zóně jihovýchod (seznam pozemků - viz příloha č. 2 zápisu - situace mapy KN s vyznačením
jednotlivých pozemků) z vlastnictví vlastníků dotčených pozemků do vlastnictví Městyse
Koloveč, částečně k využití jako pozemků pro výstavbu místních komunikací či jako
ostatních ploch a z větší části k jejich následnému prodeji zájemcům s využitím jako
stavební parcely pro výstavbu RD a to za kupní cenu cca 300,- Kč/m2 pozemku, přičemž
směna co do výměry pozemků bude v poměru 1:1, rozdíl ve výměře bude kompenzován za
cenu cca 300,- Kč/m2 pozemku s tím, že městys Koloveč uhradí správní poplatky spojené
s vkladem vlastnického práva do KN a poplatníkem daně z nabytí nemovité věci bude
prodávající, případně kupující. Vlastní prodej/směna nemovitostí bude uskutečněn na
základě kupní/směnné smlouvy.
11. jakožto členská obec Svazku Domažlicko, rozpočet Svazku Domažlicko na rok 2016. (viz
příloha č. 3 zápisu).

Volí:
3. ověřovatele zápisu a usnesení z 5. jednání ZM ze dne 28. 12. 2015, a to pana Václava
Kříže a pana Radka Andrleho.

Revokuje:
4. své usnesení č. 4 ze dne 30. 11. 2015
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Ukládá:
5. úřadu městyse Koloveč:
a) zajišťovat průběžně vytíženost sběrných nádob na separovaný odpad (papír, plat)
b) zajistit ve spolupráci se svozovou společností kontrolní vážení u složek tříděného odpadu
(papír a plast) a na základě navážených hodnot upravit množství odpadů produkovaných a
vykazovaných v městysi Koloveč.
Termín: do 31.3.2016
7. starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování návrhu smlouvy podle usnesení č. 6 a tuto
kupní smlouvu za městys Koloveč uzavřít.
9. starostovi městyse Koloveč jednat s dotčenými vlastníky pozemků o jejich prodeji nebo
směně městysi Koloveč, a dále zajistit vypracování návrhů kupních smluv nebo směných
smluv podle usnesení č. 8 a tyto kupní smlouvy nebo směnné smlouvy za městys Koloveč
postupně uzavřít.

Stanovuje:
10. počet sezónních zaměstnanců úřadu městyse Koloveč (veřejně prospěšné práce atd.),
kteří budou vybíráni ze seznamů nezaměstnaných u úřadu práce, v maximálním počtu 6
osob pro rok 2016.

Bere na vědomí:
• informaci úřadu městyse Koloveč týkající se současných pravidel vykazování
množství tříděného odpadu (plast, papír, sklo) shromážděného v městysi Koloveč.
• informaci pana zastupitele městyse Radka Andrleho o průběžném plnění úkolu
uloženého usnesením č. 16 ze dne 30. 11. 2015 s termínem jeho plnění do 15.1.201,
s tím, že bude také na své nevhodné chování upozorněn uživatel nákladního vozidla,
který s ním parkuje u Kostela na náměstí Svobody v Kolovči.
• rozpočtové opatření Městyse Koloveč č. 15/2015 (rozpočtové opatření č. 15/2015 - viz
příloha č. 1 zápisu)
• informaci úřadu městyse Koloveč, že byt č. 6 nacházející se v bytovém domu městyse
Koloveč na adrese Lidická 324, 34543 Koloveč, bude s účinností od 1. 2. 2016
pronajmut novému nájemci, panu Petru Průchovi, nar.: 1984, s tím, že byt bude
užíván k bydlení v souladu s nájemní smlouvou a pravidly pro užívání bytu
vydanými městysem Koloveč.
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Zápis vyhotoven dne: 30.12.2015
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Vladimíra Ledvinová Ing. Václav Pergl
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč

Ověřovatelé usnesení:

Radek Andrle
člen ZM

Václav Kříž
člen ZM

Petr Hájek
místostarosta městyse Koloveč

Ing. Václav Pergl
starosta městyse Koloveč

3

