Výsledky 4. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč
konaného dne 10.10.2016 od 18:00 hod. v sále kulturního domu městyse Koloveč
Zastupitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluje:
1. navržený program jednání ZM ze dne 10. 10. 2016
2. zápis a usnesení ze 3. jednání ZM ze dne 18. 7. 2016
5. rozpočtové opatření Městyse Koloveč č. 8/2016 (rozpočtové opatření č. 8/2016 - viz příloha č. 1.
zápisu)
6. přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse Koloveč ve výši
1 475 000,- Kč na obnovu území městyse Koloveč postiženého živelnou pohromou - povodní a ve
výši 250 000,- Kč na odstranění prvotních následků po povodni, použití dotací k tomuto účelu a
dofinancování této akce z prostředků městyse Koloveč.
7. zadání Územního plánu Koloveč
11. dohodu o změně hranice obce - katastrální hranice mezi městysem Koloveč a obcí Srbice u
Kolovče v rámci probíhající Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zichov
12. dohodu o změně hranice obce - katastrální hranice mezi městysem Koloveč a městysem
Chudenice v rámci probíhající Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zichov
13. prodej nemovitosti, části pozemku KN, č. parcely 1883 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
cca 360 m2 (přesná výměra bude určena GP), v k.ú. a obci Koloveč z vlastnictví Městyse Koloveč do
vlastnictví manželů Petra a Aleny Dolejšových, bytem Husova 356, 345 43 Koloveč, za účelem
užívání jako zahrady a to za kupní cenu 10,- Kč/m2 pozemku s tím, že kupující strana uhradí správní
poplatky, spojené s vkladem vlastnického práva do KN a poplatníkem daně z nabytí nemovité věci
bude kupující strana. Kupující strana dále zajistí na své náklady vyhotovení Geometrického plánu
na oddělení příslušné části pozemku. Vlastní prodej nemovitosti bude uskutečněn na základě kupní
smlouvy.
15. prodej nemovitosti, pozemku KN, č. parcely 2235 – zahrada o výměře cca 527 m2 ,v k.ú. a obci
Koloveč z vlastnictví Městyse Koloveč do vlastnictví pana Josefa Posledního, bytem Náměstí 9.
Května 751, 357 35 Chodov, za účelem užívání jako zahrady a to za kupní cenu 30,- Kč/m2 pozemku
s tím, že kupující strana uhradí správní poplatky, spojené s vkladem vlastnického práva do KN a
poplatníkem daně z nabytí nemovité věci bude kupující strana. Vlastní prodej nemovitosti bude
uskutečněn na základě kupní smlouvy.
17. pacht nemovitosti, pozemku KN, č. parcely 2157 – orná půda o výměře 315 m2 ,v k.ú. a obci
Koloveč od pachtovatele Městyse Koloveč pachtýři Petru Zoubkovi, bytem Sportovní 239, 345 43
Koloveč, za účelem užívání jako zahrady a to za pachtovné ve výši 1,- Kč/m2/rok s 1 měsíční
výpovědní lhůtou. Vlastní pacht nemovitosti bude uskutečněn na základě pachtovní smlouvy.
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19. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-0011312/VB1 „Koloveč, DO, parc. č. 2153, Votípka – kNN“ uzavřenou
mezi smluvními strany Městysem Koloveč a ČEZ Distribuce, a.s. . Předmětem smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy je sjednání podmínek vlastní budoucí smlouvy ke zřízení a vymezení věcného
břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle
energetického zákona. Součást distribuční soustavy (délka 69,66 bm) bude umístěna na pozemcích
KN ve vlastnictví městyse Koloveč, č. parcely 2120 a 1434/7 v k.ú. Koloveč. Součást distribuční
soustavy a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu, který bude přílohou
smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene
bude sjednána ve výši 1.210,- Kč včetně DPH ve prospěch městyse Koloveč.
21. uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městysem Koloveč a obcí Všepadly při zabezpečení požární
ochrany na území obce Všepadly podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
22. Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse Koloveč, která nahrazuje původní
Zřizovací listinu ze dne 2.1.1995.
25. navýšení počtu zaměstnanců pracujících v úřadu městyse Koloveč z 5,4625 na 6,4625 úvazku a
to o jedno pracovní místo zaměstnance na plný úvazek, který bude zařazen na pracovní pozici
technik – údržbář městyse Koloveč s účinností od 1.1.2017.

Neschvaluje:
8. realizaci záměru SDH Zíchov – vybudování běžecké dráhy se zázemím pro provozování požárního
sportu na pozemcích KN, č. parcely 1268/2 a 1283/1 v k.ú. Zíchov, obci Koloveč
9. poskytnutí mimořádného finančního příspěvku SDH Zíchov na realizaci záměru – vybudování
běžecké dráhy se zázemím pro provozování požárního sportu na pozemcích KN, č. parcely 1268/2 a
1283/1 v k.ú. Zíchov, obci Koloveč.

Doporučuje:
10. SDH Zíchov provozovat, do doby schválení územního plánu Koloveč, požární sport, po dohodě
s kynologickým klubem Koloveč, v areálu Staré cihelny v Kolovči, který splňuje všechny technické a
pořadatelské podmínky pro provoz těchto aktivit.

Volí:
3. ověřovatele zápisu a usnesení ze 4. jednání ZM ze dne 10. 10. 2016, a to paní Ing. Václavu
Dobšíčkovou a pana Václava Kříže.

Ukládá:
4. úřadu městyse Koloveč, aby dle doporučení kontrolní skupiny doplnil Směrnici k činnosti a
hospodaření Jednotky sboru Dobrovolných hasičů (JSDHO) Koloveč vydanou dne 23. 12. 2011.
Termín: 31.10.2016
14. starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování kupní smlouvy podle Usnesení č. 13 ZM Koloveč
a tuto kupní smlouvu za městys Koloveč uzavřít a zajistit podání návrhu na vklad do KN.
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16. starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování kupní smlouvy podle Usnesení č. 15. ZM Koloveč
a tuto kupní smlouvu za městys Koloveč uzavřít a zajistit podání návrhu na vklad do KN.
18. starostovi městyse Koloveč zajistit vypracování pachtovní smlouvy podle Usnesení č. 17. ZM
Koloveč a tuto pachtovní smlouvu za městys Koloveč uzavřít.
20. starostovi městyse Koloveč uzavřít podle Usnesení č. 19. ZM Koloveč za městys Koloveč
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
23. veliteli JSDH městyse Koloveč, aby zajistil, aby se členové JSDH městyse Koloveč co nejdříve
podrobně seznámí s územím obce Všepadly, ve kterém budou nově zajišťovat požární ochranu a
dále, aby velitel JSDH městyse Koloveč ve spolupráci s úřadem městyse Koloveč sledoval a
samostatně evidoval finanční náklady JSDH městyse Koloveč související se zajišťováním požární
ochrany v obci Všepadly v roce 2017 a na konci kalendářního roku 2017 předložil tyto doklady
zastupitelstvu městyse Koloveč k projednání.
24. úřadu městyse Koloveč, aby zajistil v zúženém úseku v ulici Tyršova, Koloveč mezi rodinnými
domy č.p. 234, č.p. 89 a č.p. 27 realizaci osazení dopravních značek zúžená vozovka z obou stran
(A6A) a to do doby než dojde k rekonstrukci tohoto úseku vozovky a výstavbě chodníku.
26. tajemníkovi městyse Koloveč realizovat výběrové řízení na obsazení pracovní pozice technik –
údržbář městyse Koloveč s termínem jeho nástupu k 1.1.2017.

Bere na vědomí:
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•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 14 na 1. jednání ZM ze dne 8. 2. 2016 úřadu městyse
Koloveč.

•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 14 na 2. jednání ZM ze dne 18.4. 2016 úřadu městyse
Koloveč.

•

výsledky z kontroly uvedené v Protokolu z kontroly hospodaření s PHM v JSDH Koloveč,
uvedené v bodech 1 až 7.

•

že bude doplněna Směrnice k činnosti a hospodaření Jednotky sboru dobrovolných hasičů
(JSDHO) Koloveč vydaná dne 23. 12. 2011 o doporučení kontrolní skupiny.

•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 11 na 3. jednání ZM ze dne 18. 7. 2016 starostovi
městyse Koloveč.

•

trvání úkolu uloženého Usnesením č. 13 na 3. jednání ZM ze dne 18. 7. 2016 starostovi
městyse Koloveč.

•

odstoupení kupující strany od záměru koupě pozemku a ukončení uloženého úkolu
Usnesením č. 15. na 3. jednání ZM ze dne 18. 7. 2016 starostovi městyse Koloveč.

•

splnění úkolu uloženého Usnesením č. 17. na 3. jednání ZM ze dne 18. 7. 2016 starostovi
městyse Koloveč.

•

rozpočtová opatření
Městyse Koloveč č. 5 - 7/2016 (rozpočtová opatření č. 5 - 7./2016 - viz příloha č. 1. Zápisu)

•

uzavření nové nájemní smlouvy s MUDr. Marií Kubátovou, IČ:18231331, se sídlem Nádražní
19, 34561 Staňkov na pronájem nebytových prostor (dětská ordinace) ve zdravotním
středisku Koloveč, Sportovní 349, Koloveč.

•

výpověď společnosti SANAFEM s.r.o, IČ:03205479, se sídlem Nádražní 315, 34506 Kdyně
z nájemního vztahu na pronájem nebytových prostor (ordinace gynekologie) ve zdravotním
středisku Koloveč, Sportovní 349, Koloveč ke dni 31. 12. 2016.

•

že bude zúžený úsek v ulici Tyršova, Koloveč mezi rodinnými domy č.p. 234, č.p. 89 a č.p. 27
označen z obou stran výstražnou dopravní značkou zúžená vozovka (A6A) a to do doby než
dojde k rekonstrukci tohoto úseku vozovky a výstavbě chodníku.

•

nákup věcného vybavení JSDH Koloveč z prostředků dotace Plzeňského kraje a z prostředků
rozpočtu JSDH Koloveč a doplnění evidenčních karet majetku městyse Koloveč.

•

plnění plánu realizace investičních a neinvestičních akcí v městysi Koloveč v roce 2016

•

přehled kulturních a společenských akcí, které se budou konat v městysi Koloveč a na
Zíchově od 10/2016 do 3/2017

•

zahájení přípravy oslav 820 let založení městyse Koloveč (1197 – 2017) a stanovení termínu
oslav na dny 18. – 20. 8. 2017, společně s kolovečskou poutí.

Zápis vyhotoven dne: 12.10.2016
Zapsal: Bc. Josef Štibraný, Vladimíra Ledvinová, Ing. Václav Pergl
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč

Ověřovatelé usnesení:

Ing. Václava Dobšíčková v.r.
člen ZM

Petr Hájek v.r.
místostarosta městyse Koloveč
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Václav Kříž v.r.
člen ZM

Ing. Václav Pergl v.r.
starosta městyse Koloveč

