Město Týnec nad Labem
Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem
okres Kolín

Z á p i s č. 2/2011
z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem,
konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin
v obřadní síni na MěÚ v Týnci nad Labem
Přítomni : 9 členů ZM dle prezenční listiny
Omluveni z jednání : Vladimír Macháček ml., Josef Polák
Zápis obsahuje usnesení č. 24/2011 – 36/2011
Veškeré jednání a rozhodování zastupitelstva města bylo v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., zákon o obcích, obecní zřízení v posledním znění.
PROGRAM :
1. Zahájení
2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM
3. Návrh programu jednání ZM
4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne 13. 1. 2011
5. Diskuse veřejnosti
6. Volba starosty města
7. Návrh – smlouvy o zřízení věcného břemene č. NET /OSNM/964-2/2010 s firmou
EKOPLAN – plynárenské zařízení
8. Vyhlášení řízení o poskytnutí veřejného finančního příspěvku organizacím a spolkům
z rozpočtu města Týnec nad Labem na r. 2011
9. Žádost o koupi pozemku
10. Diskuse zastupitelstva
11. Závěr

1. Zahájení – místostarostka Mgr. Zuzana Hájková zahájila veřejné jednání zastupitelstva
města (dále ZM) v 17.30 hodin dne 27. 1. 2011 v obřadní síni MÚ.
2. Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu č. 1/2011 z jednání ZM
Návrh zapisovatele : Vladimír Macháček st.
Hlasování : 8-0-0 (schváleno)
Návrh ověřovatele : Milan Pánek
Hlasování : 8-0-0 (schváleno)
Návrh ověřovatele : Josef Vomáčka
Hlasování : 7-0-1 (schváleno)
3. Návrh programu jednání ZM
Mgr. Zuzana Hájková přednesla program jednání a navrhla jeho rozšíření o tyto body :

10. Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor Česká spořitelna a.s.
11. Žádost o změnu smlouvy – M. H.P.
12. Vyúčtování nájemného - VODOS
13. Zrušení žádosti – pronájem nebytového prostoru – pí. K. V.
14. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací
15. Ukončení smlouvy s firmou Outdoored k 28.2. 2011
16. Pronájem Ostrova – charitativní hudební produkce – p. L. Č.
17. Plán obnovy na r. 2011
18. Žádost na ROP Střední Čechy – mateřská škola
19. Licenční smlouva – historická publikace Týnec nad Labem
20. Dotace – SDH Lžovice
21. Fond FKSP – 1 %
22. Diskuse občanů
23. Diskuse zastupitelstva
24. Závěr
Body č. 10 – diskuse zastupitelstva a bod č. 11 – závěr – budou zařazeny na konec jednání
(bod č. 23 a 24).
Zastupitelstvo města souhlasí s rozšířením programu o v. u. body jednání
schvaluje.
Hlasování : 8-0-0

a program

4. Kontrola usnesení z jednání ZM ze dne 13. 1. 2011.
Usnesení, která jsou splněna : č. 2/2011, 3/2011, 5/2011, 8/2011, 13/2011, 14/2011,
17/2011, 18/2011, 19/2011
Průběžně se plní usnesení : č. 1/2011, 4/2011, 6/2011, 11/2011, 20/2011, 21/2011,
7/2011 - žádost o koupi pozemku par. č. 765/7 k.ú. a obci Týnec nad Labem – ZM
neschvaluje prodej z důvodu, že by ostatní majitelé okolních pozemků neměli přístup na své
pozemky.
Usnesení č. 24/2011
ZM nesouhlasí se záměrem o prodeji pozemku č. 765/7 v k. ú. a obci Týnec nad Labem a
pověřuje místostarostku Mgr. Zuzanu Hájkovou vyrozuměním žadatele.
Zodpovídá : místostarostka
Termín : do 15. 2. 2011
Hlasování : 8-0-0
5. Diskuse veřejnosti
Pan Ing. Josef Robovský poukázal v kauze minulého starosty Josefa Poláka na fakt, že selhaly
kontrolní mechanismy. Dotázal se, zda členové minulého a nového zastupitelstva vyvodí
svoji osobní zodpovědnost.
Zodpověděla Mgr. Hájková.
V 17.20 hod. se na jednání dostavil zastupitel Václav Tvrdík.
Občané požádali, zda by diskuse nemohla být přesunuta na závěr jednání ZM, aby se mohli
vyjadřovat i k projednávaným bodům dnešního jednání. ZM vyhovělo a diskuse občanů byla
přesunuta na konec jednání.

Hlasování : 8-0-0
6. Volba starosty
Místostarostka Mgr. Zuzana Hájková navrhla, aby volba starosty byla provedena aklamací.
ZM nemá k volbě připomínek a schvaluje způsob volby starosty aklamací.
Hlasování : 9-0-0
Místostarostka Mgr.Zuzana Hájková navrhla členy volební a mandátové komise pro volbu
starosty.
Návrh : Ing. Lukáš Charvát – předseda komise
Návrh schválen, hlasování : 9-0-0
Návrh : Mgr. Hynek Radouš
Návrh schválen, hlasování : 9-0-0
Návrh : Dušan Kovanda
Návrh schválen, hlasování : 9-0-0

Předseda mandátové a volební komise ing. Lukáš Charvát navrhl jako
kandidáta na funkci starosty Města Týnec nad Labem pana Dušana
Žmolila, zastupitele (Nezávislí Týnec nad Labem 2010).
Zastupitelstvo města schválilo návrh předsedy mandátové a volební komise
a starostou Města Týnec nad Labem byl zvolen pan Dušan Žmolil.

Usnesení č. 25/2011
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem na svém veřejném jednání
v obřadní síni města Týnec nad Labem 27. 1. 2011 zvolilo starostou Města
Týnec nad Labem pana Dušana Žmolila.
Hlasování : 9-0-0
7. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/964-2/2010 s firmou
EKOPLAN – plynárenské zařízení.
Usnesení č. 26/2011
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene č.
NET/OSNM/964-2/2010 s firmou EKOPLAN, s.r.o. Pěčín 147, 517 57 Pěčín.
Zodpovídá : starosta
Termín : do 15.2.2011
Hlasování : 9-0-0
8. Vyhlášení řízení o poskytnutí veřejného finančního příspěvku organizacím a spolkům
z rozpočtu města Týnec nad Labem na rok 2011.
Usnesení č. 27/2011
ZM schvaluje vyhlášení řízení o poskytnutí veřejného finančního příspěvku organizacím a
spolkům z rozpočtu města Týnec nad Labem na r. 2011.
Zodpovídá : starosta

Termín : do 15.2.2011
Hlasování : 9-0-0
9. Žádost o koupi části pozemku č. 822/3 Na Štrampouchu – p. M. B..
Usnesení č. 28/2011
ZM schvaluje zveřejnění záměru o prodeji části pozemku č. p. 822/3 v k . ú. a obci Týnec nad
Labem.
Zodpovídá : tajemník
Termín : do 28.2.2011
Hlasování : 9-0-0
10. Výpověď smlouvy (č. sml. 6000000890 ze dne 29.1.2004) o nájmu nebytových prostor
v čp. 87 – Česká spořitelna, a.s. Nájemní vztah skončí dnem 30.4.2011, tj. v tříměsíční
výpověďní lhůtě. Výpověďní lhůta počíná dnem 1.2.2011.
ZM bere výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor na vědomí.
11. Žádost o změnu smlouvy – M. H. P.
ZM schvaluje změnu a to takto : zrušení dohody o pracovní činnosti a místo ní bude služba
účetnictví objednána u osoby (OSVČ) Marcely Hanušové Priessnitzové.
Usnesení : č. 29/2011
ZM souhlasí se zrušení dohody o pracovní činnosti s účetní Marcelou Hanušovou
Priessnitzovou a s objednáním účetnických prací pro město u osoby (OSVČ) Marcely
Hanušové Priessnitzové.
Zodpovídá : starosta
Termín : do 15.2.2011
Hlasování : 8-0-1
12. Vyúčtování nájemného
Starosta města dál pokračuje v jednání o vyúčtování nájemného s VODOS Kolín.
ZM bere na vědomí.
13. Zrušení žádosti o pronájem nebytových prostor v čp. 356
ZM bude jednat o pronájmu nebytových prostor v čp. 356 s dalším zájemcem.
Usnesení č. 30/2011
ZM pověřuje starostu města jednáním o pronájmu nebytových prostor v čp. 356 s dalším
zájemcem.
Zodpovídá : starosta
Termín : do 28.2.2011
Hlasování : 9-0-0
14. Výroční zpráva Města Týnec nad Labem o činnosti v oblasti poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Usnesení č. 31/2011

ZM schvaluje výroční zprávu za r. 2010 o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
Ukládá tajemníkovi zveřejnit výroční zprávu za r. 2010 tak, jak ukládá zákon.
Zodpovídá : tajemník
Termín : do 15.2.2011
Hlasování : 9-0-0
15. Ukončení smlouvy s firmou Outdoored k 28.2.2011
ZM souhlasí s ukončením smlouvy s firmou Outdoored k 28.2.2011 z ekonomických důvodů.
Usnesení č. 32/2011
ZM schvaluje ukončení smlouvy s firmou Outdoored s.r.o., se sídlem : Týnec nad Labem,
Masarykovo náměstí č. 72, 281 26 Týnec nad Labem, IČ 28530691, DIČ CZ 28530691.
Zodpovídá : starosta
Termín : do 28.2.2011
Hlasování : 9-0-0
16. Pronájem Ostrova – charitativní hudební produkce – p. L. Č.
ZM souhlasí s pronájmem „Ostrova“ pro pořádání charitativní hudební produkce dne
28.5.2011 za účelem uspořádání hudebního festivalu. Výtěžek bude věnován Kojeneckému
ústavu v Kolíně, Tylova 129.
Usnesení č. 33/2011
ZM Týnec nad Labem souhlasí s pronájmem Ostrova pro pořádání charitativní hudební
produkce dne 28.5.2011 za účelem uspořádání hudebního festivalu za úhradu spotřebovaných
energií.
Zodpovídá : starosta
Termín : do 28.2.2011
Hlasování : 9-0-0
17. Plán obnovy na r. 2011
ZM souhlasí se zpracováním plánu obnovy a rozvoje venkova na r. 2011( plán obnovy
města), který by zpracovala Mgr. Ivana Suchánková ve spolupráci se Zastupitelstvem města
Týnec nad Labem. Tento plán by byl využit pro získání dotací od MMR ČR.
ZM bere na vědomí.
18. Žádost na ROP Střední Čechy – mateřská škola
ZM souhlasí s podáním žádosti na ROP Střední Čechy za účelem vybudování nové Mateřské
školy v Týnci nad Labem.
Usnesení č. 34/2011
ZM souhlasí s podáním žádosti na ROP Střední Čechy za účelem vybudování nové Mateřské
školy v Týnci nad Labem.
Zodpovídá : starosta
Termín : ihned
Hlasování : 9-0-0

19. Licenční smlouva – historická publikace Týnec nad Labem
ZM souhlasí s uzavřením licenční smlouvy za účelem autorských práv na historickou
publikaci Týnec nad Labem vydanou v rámci oslav 900 let první písemné zmínky o existenci
Týnce nad Labem.
Usnesení č. 35/2011
ZM schvaluje Licenční smlouvu nakladatelskou s panem Ing. Horymírem Žmolilem
(spoluautor) a s panem Josefem Vomáčkou (spoluautor) dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském ze dne 27.1.2011.
Starosta města je pověřen podpisem v. u. smlouvy.
Zodpovídá : starosta
Termín : 27.1.2011
Hlasování : 9-0-0
20. Dotace – SDH Lžovice
ZM souhlasí s podáním dotace na KÚSK Praha pro potřeby SDH Lžovice.
Usnesení č. 36/2011
ZM souhlasí s podáním účelové dotace v rámci fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS na rok 2011 na KÚSK Praha. Souhlasí s doplněním žádosti o podrobný rozpočet.
Zodpovídá : starosta, referent majetkové správy
Termín : do 15.2.2011
Hlasování : 9-0-0
21. Fond kulturních a sociálních potřeb – čerpání
ZM souhlasí s převodem finančních (mzdových) prostředků ve výši 1 % pro potřeby FKSP.
ZM požaduje plán čerpání prostředků FKSP pro další období.
ZM bere na vědomí.
22. Diskuse veřejnosti
- Pan Miloš Rejfek požaduje do horní části Lžovic umístit kontejner na sklo a dotazuje se,
zda se vzdal pan Josef Polák mandátu člena zastupitelstva. Dále vznesl dotaz na výši
příspěvku pro spolky a organizace (činnost pro r. 2011).
- Paní Jana Šubrtová gratuluje panu Dušanu Žmolilovi ke zvolení starostou města a
kritizovala, že již před 4 lety neměl být navržen na starostu pan Josef Polák.
- Pan Mgr. František Černý radil, jakým způsobem řešit, aby se pan Josef Polák vzdal
mandátu člena zastupitelstva, doporučuje vstoupit v jednání s uskupením
sdružení
nezávislých kandidátů Týnec n /L 2010.
- Paní Věra Moravcová se tázala, jak opravit opěrnou zeď v ulici V malém kopci.
- Pan Ing. Josef Robovský se ptal na realizaci stavby kanalizace.
Na dotazy veřejnosti v diskuzi odpovídali : Paní Mgr. Zuzana Hájková, místostarostka a
starosta pan Dušan Žmolil.
23. Diskuse zastupitelstva města
- Pan Václav Tvrdík upozornil na havarijní stav kotelny v mateřské škole, který bude
průběžně řešen.

- Pan Dušan Žmolil, starosta, poděkoval všem voličům za hlasy, které dostal v komunálních
volbách a poděkoval zastupitelstvu města za jeho zvolení starostou města. Dále prohlásil, že
všichni zastupitelé musí táhnout za jeden provaz, že situace je velmi složitá a město čekají
velké úkoly, na které nejsou finanční prostředky (např. mateřská škola, fotbalové kabiny a
další).
24. Závěr
Místostarostka města Mgr. Zuzana Hájková poděkovala všem přítomným za účast na
veřejném jednání zastupitelstva města a popřála nově zvolenému starostovi hodně úspěchů
v jeho práci a jednání zastupitelstva města ukončila v 19.00 hodin.

Ověřovatelé zápisu :
Milan Pánek :

……………………………………..

Josef Vomáčka : …………………………………….

Zapisovatel : Vladimír Macháček, st. ………………………..

Starosta : Dušan Žmolil

…………………………………….

