Město Týnec nad Labem
Masarykovo náměstí č.p. 1
PSČ 281 26 Týnec nad Labem
okres Kolín
Z á p i s č. : 7 - 2010
z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem,
konaného dne 27. 5. 2010 od 17. 00 hodin v kanceláři starosty
města Týnce nad Labem
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
7 členů ZM
Omluveni z jednání:
paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek, p. Vladimír
Macháček ml. , p. Josef Vomáčka
Omluveni z části jednání: v 18h15m odešla paní Mgr. Hana Pánková
Dále byli přítomni:
sl. Kateřina Vávrová
Zápis obsahuje usnesení č. 805 / 2010 – 821 / 2010

PRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

GRAM
Zahájení
Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM
Návrh programu jednání ZM, rozšíření a úprava navrhovaného programu
Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne 10. 5. 2010
Diskuse veřejnosti
Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – stavba č. IV-12-6500749/01, Týnec nad
Labem, chatová oblast – ČEZ Distribuce, a. s.
Návrh na objednání pamětních mincí a dřevěných krabiček na mince, fotoreportáže,
videoreportáže, hrnků s potiskem, knihy a souboru pohlednic – 900. let Týnce nad
Labem
Žádost o řešení vlastnictví komunikace okolo pozemku parcely č. 945/4 p v k. ú. a
obci Týnec nad Labem
Veřejná zakázka malého rozsahu - cenové nabídky na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení akce: „ novostavba šaten, sociálního zařízení a
nářaďovny veřejného hřiště města Týnec nad Labem
Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Týnec nad Labem na volební období
2010 - 2014
Diskuse zastupitelstva
Závěr

1. Zahájení :
Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města
pan Josef Polák.

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 7. jednání ZM v roce
2010:
Ověřovatelé zápisu z 7. zasedání ZM :
• p. Václav Kučera
• p. Oldřich Motl

- Hlasování: 7 – 0 – 0
- Hlasování: 7 – 0 – 0

Zapisovatelka: paní Mgr. Zuzana Hájková, zástupce starosty města - Hlasování: 7 – 0 – 0
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3. Návrh programu jednání, rozšíření a úprava navrhovaného programu:
p. Polák Josef přednesl návrh programu jednání ZM a
programu jednání ZM :

návrh na rozšíření a úpravu

11.Veřejná zakázka malého rozsahu – cenové nabídky na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení akce: „ Veřejné hřiště Města Týnec nad Labem.
12.Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – TJ Sokol Týnec nad Labem – tenisový
oddíl.
13.Návrh – Rámcové kupní smlouvy – DSK stavebniny s.r.o.
14.Návrh – Smlouvy o dílo – Projekce Cihlář – Šanc, s.r.o. – inženýrská činnost – ul.
Hešova – prodloužení STL plynovodu.
15.Návrh – Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – „ nový STL
plynovod + přípojky – prodloužení Týnec nad Labem, ul. Hešova.
16.Žádost o podepsání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV.-12-6009851/4 – ČEZ Distribuce a.s.
17.Návrh Dohody o partnerství – realizace projektu „ Zvyky posledního rozloučení “ –
Občanské sdružení Zálabí, MAS.
18.Žádost o pronájem nemovitosti – kostel Panny Marie Sedmibolestné – Občanské
sdružení Zálabí, MAS.
19.Žádost o odprodej pozemku parcela č. 196/1 v k.ú. Lžovice o výměře cca 200 m² p. Luboš Vokál, Lžovice č.p. 60.
20.Žádost o přesídlení barmských uprchlíků z Malajsie a Thajska.
21.Cenová nabídka na restaurování matričních knih – Knihařství Čáp, Praha 4.
22.Návrh Smlouvy o vzájemném partnerství a spolupráci při zajištění přípravy, realizace
a následného provozu projektu „ Veřejné hřiště města Týnec nad Labem“.
Hlasování :

7–0–0

4. Kontrola usnesení z jednání ZM konaného dne 10. 5. 2010.
Úvodní slovo: p. Josef Polák – starosta města
Ověření zápisu z 6. zasedání ZM v roce 2010:

paní Mgr. Hana Pánková
p. Mgr. Hynek Radouš

4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 795/2010, 796/2010, 801/2010, 803/2010 a 804/2010,
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č. 794/2010, 797/2010 - 800/2010 a 802/2010,

5. Diskuse veřejnosti :
Slečna K. V. – doplatek vodného za rok 2008 – nesouhlasí, starosta města informoval ZM o
vyúčtování. ZM bere informaci na vědomí a souhlasí s vyúčtováním. Slečna K. V. souhlasí
s doplatkem vodného za rok 2008.
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6 . Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – stavba č. IV-126500749/01, Týnec nad Labem, chatová oblast – ČEZ Distribuce, a. s. .
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene –
stavba č. IV-12-6500749/01, Týnec nad Labem, chatová oblast – ČEZ Distribuce, a. s. .
USNESENÍ č . 805 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – stavba č. IV12-6500749/01, Týnec nad Labem, chatová oblast – ČEZ Distribuce, a. s. a pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2010
starosta města
7–0–0

7. Návrh na objednání pamětních mincí a dřevěných krabiček na mince,
fotoreportáže, videoreportáže, hrnků s potiskem, knihy a souboru
pohlednic – 900. let Týnce nad Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrhy na objednání pamětních mincí a
dřevěných krabiček na mince, fotoreportáže, videoreportáže, hrnků s potiskem, knihy a
souboru pohlednic – 900. let Týnce nad Labem.
1. pamětní mince ( raznice, mincovní špalek ) – 300 ks, cena: 50 000,- Kč bez DPH (
paní Magdaléna Dařbujánová )
2. dřevěné krabičky na mince – 300 ks, cena: 24 000,- Kč bez DPH ( Victoria-AG ART )
3. fotoreportáž a videoreportáž – cena: 7 500,- Kč bez DPH ( Foto Jan Vidrna )
4. hrnečky s potiskem – 200 ks, cena: 36 000,- Kč bez DPH ( Foto Jan Vidrna )
5. soubor pohlednic ( 28 pohlednic ) – 1 000ks, cena: 54 000,- Kč bez DPH (
Vydavatelství Baron )
6. kniha – 1000 ks, cena: 257 000,- Kč bez DPH (Vydavatelství Baron )
USNESENÍ č. 806 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje:
1. pamětní mince ( raznice, mincovní špalek ) – 300 ks, cena: 50 000,- Kč bez DPH
( paní Magdaléna Dařbujánová )
2. dřevěné krabičky na mince – 300 ks, cena: 24 000,- Kč bez DPH ( Victoria-AG
ART )
3. fotoreportáž a videoreportáž – cena: 7 500,- Kč bez DPH ( Foto Jan Vidrna )
4. hrnečky s potiskem – 200 ks, cena: 36 000,- Kč bez DPH ( Foto Jan Vidrna )
5. soubor pohlednic ( 28 pohlednic ) – 1 000ks, cena: 54 000,- Kč bez DPH (
Vydavatelství Baron )
6. kniha – 1000 ks, cena: 257 000,- Kč bez DPH (Vydavatelství Baron )
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
Josef Vomáčka – předseda Komise pro zabezpečení oslav 900 let
7–0–0
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8. Žádost o řešení vlastnictví komunikace okolo pozemku parcely č. 945/4
p v k. ú. a obci Týnec nad Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města Žádost o řešení vlastnictví komunikace okolo
pozemku parcely č. 945/4 p v k. ú. a obci Týnec nad Labem, p. L. K. .
Diskuse: paní Mgr. Hana Pánková, p. Václav Tvrdík, p. Oldřich Motl, p. Mgr. Hynek Radouš,
Vlastnictví pozemků, návrh projektu o bezúplatném převzetí pozemků, cena realizace a
podílů jednotlivých účastníků, podmínky Smlouvy, záruky.
USNESENÍ č . 807 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje připravit návrhy Smluv - darovací o bezúplatném
převzetí pozemků a plánovací o výstavbě místní komunikace.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
starosta města
7–0–0

9. Veřejná zakázka malého rozsahu - cenové nabídky na zpracování
projektové dokumentace pro stavební povolení akce: „ Novostavba šaten,
sociálního zařízení a nářaďovny veřejného hřiště města Týnec nad Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Veřejnou zakázku malého rozsahu - cenové
nabídky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení akce: „ Novostavba
šaten, sociálního zařízení a nářaďovny veřejného hřiště města Týnec nad Labem
Nabídky:
1. Ing. arch. MgA. Ondřej Kamenický, Praha 10 – cena: 40 000,- Kč bez DPH
2. Iv plan, s. r. o. – Ing. Lukáš Vrba, Praha 8 – cena: 32 000,- Kč bez DPH
3. Ing. Martin Škorpík, Kolín – cena: 18 000,- Kč bez DPH
USNESENÍ č. 808/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení akce: „ Novostavba šaten, sociálního zařízení a nářaďovny veřejného
hřiště města Týnec nad Labem - p. Ing. Martin Škorpík, Kolín – cena: 18 000,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

15. 6. 2010
starosta města
7–0-0

10. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Týnec nad Labem
volební období 2010 - 2014

na

Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva
města Týnec nad Labem na volební období 2010 – 2014: 11 členů.
USNESENÍ č. 809/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 67 a 68 zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje 11 členů Zastupitelstva města Týnec nad Labem na volební
období 2010 – 2014.
Hlasování :

7–0-0
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11. Veřejná zakázka malého rozsahu – cenové nabídky na zpracování
projektové
dokumentace pro stavební povolení akce: „ Veřejné hřiště
Města Týnec nad Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města Veřejná zakázka malého rozsahu – cenové
nabídky na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení akce: „ Veřejné
multifunkční hřiště Města Týnec nad Labem „.
Nabídky:
1. Sportprojekta Praha s. r. o., Praha 1 – cena: 45 000,- Kč bez DPH
2. Linhart, sportovní stavby s. r. o. , Stará Boleslav – cena: 56 000,- Kč bez DPH
3. Agroprojekt Praha s. r. o. , Praha 1 – cena: 75 000,- Kč bez DPH
USNESENÍ č. 810 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení akce: „ Veřejné multifunkční hřiště Města Týnec nad
Labem“ - Sportprojekta Praha s. r. o., Praha 1 – cena: 45 000,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

15. 6. 2010
starosta města
7–0-0

12. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – TJ Sokol Týnec nad Labem
– tenisový oddíl.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o poskytnutí finančního příspěvku – TJ
Sokol Týnec nad Labem – tenisový oddíl , na zakoupení bubnové sekačky pro údržbu
travnatých ploch kolem tenisového areálu.
Diskuse: p. Mgr. Hynek Radouš,
Rozpočet města, návrh výše příspěvku – 20 000,- Kč.
USNESENÍ č. 811/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje poskytnutí finančního příspěvku – TJ Sokol Týnec nad Labem
– tenisový oddíl , na zakoupení bubnové sekačky pro údržbu travnatých ploch kolem
tenisového areálu ve výši 20 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem Dohody.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2010
starosta města
7–0-0

13. Návrh – Rámcové kupní smlouvy – DSK stavebniny s.r.o.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Rámcové kupní smlouvy – DSK
stavebniny s.r.o.
USNESENÍ č. 812/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje Rámcovou kupní smlouvu – DSK stavebniny s.r.o. a
pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2010
starosta města
7–0-0
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14. Návrh – Smlouvy o dílo – Projekce Cihlář – Šanc, s.r.o. – inženýrská
činnost – ul. Hešova – prodloužení STL plynovodu.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Smlouvy o dílo – Projekce Cihlář –
Šanc, s.r.o. – inženýrská činnost – ul. Hešova – prodloužení STL plynovodu, cena bez DPH:
14 300,- Kč.
USNESENÍ č. 813/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o dílo – Projekce Cihlář – Šanc, s.r.o. – inženýrská
činnost – ul. Hešova – prodloužení STL plynovodu, cena bez DPH: 14 300,- Kč a pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2010
starosta města
6–0-0

15. Návrh – Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu –
„ nový STL plynovod + přípojky – prodloužení Týnec nad Labem, ul.
Hešova.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Výzvy k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu – „ nový STL plynovod + přípojky – prodloužení Týnec nad Labem,
ul. Hešova.
Diskuse: p. Václav Tvrdík, p. Mgr. Hynek Radouš,
podíl vlastníků pozemků, návrh výše podílu ( přípojky ) – 10 000,- Kč,
USNESENÍ č. 814/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 39 zák.č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů schvaluje Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu – „ nový STL plynovod + přípojky – prodloužení Týnec nad Labem, ul. Hešova a
pověřuje starostu města oslovením tří firem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 7. 2010
starosta města
6–0–0

USNESENÍ č. 815/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 39 zák.č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů schvaluje výši podílu přípojek prodloužení Týnec nad Labem, ul.
Hešova pro jednotlivé vlastníky pozemků – 10 000,- Kč a pověřuje starostu města
podpisem Smluv o sdružení prostředků.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 7. 2010
starosta města
6–0–0

16. Žádost o podepsání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene č. IV.-12-6009851/4 – ČEZ Distribuce a.s.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o podepsání Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV.-12-6009851/4 – ČEZ Distribuce a.s.
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USNESENÍ č . 816 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – stavba č. IV-12-6009851/4, Týnec nad Labem, Bambousek NN pro p. p.
č. 1218/1 – ČEZ Distribuce, a. s. a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2010
starosta města
6–0–0

17. Návrh Dohody o partnerství – realizace projektu „ Zvyky posledního
rozloučení “ – Občanské sdružení Zálabí, MAS.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Dohody o partnerství – realizace
projektu „ Zvyky posledního rozloučení “ – Občanské sdružení Zálabí, MAS.
USNESENÍ č . 817 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Dohodu o partnerství – realizace projektu „ Zvyky
posledního rozloučení “ – Občanské sdružení Zálabí, MAS a pověřuje místostarostku města
podpisem Dohody.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2010
starosta města
6–0–0

18. Žádost o pronájem nemovitosti – kostel Panny Marie Sedmibolestné –
Občanské sdružení Zálabí, MAS.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o pronájem nemovitosti – kostel
Panny Marie Sedmibolestné – Občanské sdružení Zálabí, MAS.
USNESENÍ č . 818 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 39 zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nemovitosti
– kostel Panny Marie Sedmibolestné.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2010
starosta města
6–0–0

19. Žádost o odprodej pozemku parcela č. 196/1 v k.ú. Lžovice o výměře
cca 200 m² - p. Luboš Vokál, Lžovice č.p. 60.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o odprodej části pozemku parcela č.
172 v k.ú. Lžovice o výměře cca 200 m² - p. L. V. , Lžovice č.p. 60.
USNESENÍ č . 819 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 39 zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru na odprodej pozemku
parcela č. 172 v k.ú. Lžovice.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2010
starosta města
6–0–0
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20. Žádost o přesídlení barmských uprchlíků z Malajsie a Thajska.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost od MV ČR ( odbor azylové a migrační
politiky ) o přesídlení barmských uprchlíků z Malajsie a Thajska do ČR.
Zastupitelstvo města bere žádost od MV ČR ( odbor azylové a migrační politiky ) o
přesídlení barmských uprchlíků z Malajsie a Thajska do ČR na vědomí. Město Týnec nad
Labem v součastné době nemá volný byt ve vlastnictví města, který by splňoval požadované
podmínky.

21. Cenová nabídka na restaurování matričních knih – Knihařství Čáp,
Praha 4
Starosta města předložil Zastupitelstvu města cenovou nabídku na restaurování matričních
knih – Knihařství Čáp, Praha 4 – max. cena 32 000,- Kč bez DPH.
USNESENÍ č . 820 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na restaurování matričních
knih – Knihařství Čáp, Praha 4 – max. cena 32 000,- Kč bez DPH.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
tajemník MěÚ
6–0–0

22.Návrh Smlouvy o vzájemném partnerství a spolupráci při zajištění
přípravy, realizace a následného provozu projektu „ Veřejné multifunkční
hřiště města Týnec nad Labem“.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy o vzájemném partnerství a
spolupráci při zajištění přípravy, realizace a následného provozu projektu „ Veřejné
multifunkční hřiště města Týnec nad Labem“.
USNESENÍ č . 821 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o vzájemném partnerství a spolupráci při
zajištění přípravy, realizace a následného provozu projektu „ Veřejné multifunkční hřiště
města Týnec nad Labem“ a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2010
starosta města
6–0–0

23 . Diskuse:
p. Václav Kučera
• platba poplatku za TKO – sankce, bude projednáno s právníkem města
paní Mgr. Zuzana Hájková
• informace – Redakční rada městského zpravodaje
p. Mgr. Hynek Radouš
• brány Povodí Labe a p. Hájek – projednat
• výstavba kabin u fotbalového hřiště – připravuje se text Výzvy
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Starosta města v 19 hodin 20 minut ukončil jednání a poděkoval všem přítomným
zastupitelům města za účast a spolupráci.
Ověřovatelé zápisu : p. Václav Kučera

p. Oldřich Motl

Josef Polák, starosta města

Zapsala: paní Mgr. Zuzana Hájková, místostarosta města

