Město Týnec nad Labem
Masarykovo náměstí č.p. 1
PSČ 281 26 Týnec nad Labem
okres Kolín
Z á p i s č. : 8 - 2010
z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem,
konaného dne 17. 6. 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. Mgr. Hynek
Radouš, p. Václav Tvrdík,
Omluveni z části jednání: v 17h 15minut přišla paní Mgr. Hana Pánková
Dále byli přítomni:
Vladimír Macháček – tajemník MěÚ,
Zápis obsahuje usnesení č. 822 / 2010 – 837 / 2010

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

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 27. 5. 2010
Diskuse veřejnosti
Žádost paní Ing. K. S. a p. M. S. o protažení veřejného osvětlení a dokončení
pozemní komunikace ( prodloužení ul. Hešova )
7. Žádost o pronájem fotbalového hřiště a kabin, budovy šaten na tenisových dvorcích
a dvou místností v č. p. 235 Komenského náměstí ( stolní tenis ) – žadatel TJ Sokol
Týnec nad Labem
8. Žádost o schválení navýšení školného pro školní rok 2010/2011 – MŠ Týnec nad
Labem
9. Cenová nabídka na připojení VO Vinařice po demontáži vrchního vedení NN
10.Návrh Smlouvy o dílo – projektové práce – revitalizace městské zeleně – paní Ing.
Anna Stočesová
11.Návrh Smlouvy o poskytnutí práv k užívání software č. 5050 – Alis-UIS
12.Cenový návrh na vícepráce – projektové práce – novostavba šaten, sociálního
zařízení a nářaďovny veřejného multifunkčního hřiště v Týnci nad Labem
13.Návrh – Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku - výstavba Tribuny a zázemí
hráčů – fotbalové hřiště - Týnec nad Labem
14. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2010
15. Diskuse zastupitelstva
16. Závěr
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1. Zahájení :
Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin 5 minut a řídil starosta
města pan Josef Polák.

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 8. jednání ZM v roce
2010:
Ověřovatelé zápisu z 8. zasedání ZM :
• p. Vladimír Macháček
• p. Josef Vomáčka
Zapisovatel: p. Vladimír Macháček, tajemník MěÚ

- Hlasování: 6 – 0 – 0
- Hlasování: 6 – 0 – 0
- Hlasování: 6 – 0 – 0

3. Návrh programu jednání, rozšíření a úprava navrhovaného programu:
p. Polák Josef přednesl návrh programu jednání ZM a návrh na rozšíření a úpravu
programu jednání ZM :
15. Návrh – Likvidační komise města na vyřazení hmotného a nehmotného nemovitého
majetku Města Týnec nad Labem
16. Výzva č. 49 k předkládání projektů pro oblast podpory 3.2 Rozvoj měst a 3.3 Rozvoj
venkova – oblast volnočasové aktivity – Výstavba multifunkčního hřiště Týnec nad
Labem
17. Návrh – Prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na poskytování služeb v oblasti
řízení projektů a získávání dotací z Fondů EU – SPF Group, v. o. s.
18. Žádost o prodej části pozemku parcela č. 2081/1 v k. ú. a obci Týnec nad Labem –
p. Z. T.
Hlasování :

6–0–0

4. Kontrola usnesení z jednání ZM konaného dne 10. 5. a 27. 5. 2010.
Úvodní slovo: p. Josef Polák – starosta města
Ověření zápisu z 7. zasedání ZM v roce 2010:

p. Václav Kučera
p. Oldřich Motl

4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 807/2010, 814/2010, 815/2010, 818/2010 a 819/2010.
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č. 805/2010, 806/2010, 808/2010 – 813/2010, 816/2010, 817/2010, 820/2010 a
821/2010.
4. – 3
Usnesení č. 795/2010
Záměr na pronájem části pozemku parcela č. 192 v k. ú. a obci Vinařice u Týnce nad Labem
výměra 10 m2 , záměr byl řádně zveřejněn. Cena: 1 Kč/ rok, Občanské sdružení Zálabí,
MAS.
USNESENÍ č . 822 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 102 písm. m) zák. č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o pronájmu
části pozemku parcela č. 192 v k. ú. a obci Vinařice u Týnce nad Labem výměra 10 m2,
cena: 1 Kč/ rok, Občanskému sdružení Zálabí, MAS a pověřuje místostarostku města
podpisem Smlouvy o pronájmu.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2016
starosta města
7–0–0
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4. – 4
Usnesení č. 801/2010
Výzva na podání cenové nabídky „ Posílení ekologické stability prvků ÚSES ve vlastnictví
města Týnec nad Labem – I. etapa.
Hodnotící komise jmenovaná na výběr firmy na realizaci díla: Posílení ekologické stability
prvků ÚSES ve vlastnictví města Týnce nad Labem – I.etapa - doporučuje předsedkyni, aby
navrhla Zastupitelstvu Města Týnec nad Labem, schválit návrh komise a uzavřít Smlouvu o
dílo se společností - Kinský Dal Borgo, a. s. Komenského č. 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
IV. , IČO: 274 61 602, cena: 261 771,- Kč bez DPH.
USNESENÍ č . 823 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o dílo se společností - Kinský Dal Borgo,
a. s. Komenského č. 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou IV. , IČO: 274 61 602, cena:
261 771,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 11. 2010
starosta města
7–0–0

4. – 5
Usnesení č. 803/2010
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na restaurování oken
kostela Stětí sv. Jana Křtitele, Komenského náměstí v Týnci nad Labem.
Hodnotící komise jmenovaná na výběr firmy na realizaci díla – restaurování oken kostela
Stětí sv. Jana Křtitele na Komenského náměstí v Týnci nad Labem, doporučuje předsedovi,
aby navrhl zastupitelstvu Města Týnec nad Labem, schválit návrh komise a uzavřít Smlouvu
o dílo s firmou Jiří Černohorský – VITRAJ sklářský ateliér, Ulrychova 2100/3, 162 00 Praha
6, IČO: 131 03 571, 26. 5. 2010, č. j. 1916 1975 s nabídkovou cenou : 471 240,- Kč s DPH.
Zahájení prací 06/2010 a ukončení 10/2010. Záruka na dílo byla stanovena na 180 měsíců
od předání díla.
USNESENÍ č . 824 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Jiří Černohorský – VITRAJ
sklářský ateliér, Ulrychova 2100/3, 162 00 Praha 6, IČO: 131 03 571, 26. 5. 2010, č. j.
1916 1975 s nabídkovou cenou : 471 240,- Kč s DPH. Zahájení prací 06/2010 a ukončení
10/2010. Záruka na dílo byla stanovena na 180 měsíců od předání díla a pověřuje starostu
města podpisem Smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 11. 2010
starosta města
6–1–0

4. - 6
Bod č. 7 z jednání ZM ze dne 10. 9. 2009
Připravit projektovou dokumentaci a cenový návrh na zřízení plynového topení v bytě
p. M. Č.
Cenové nabídky:
Datum
Název firmy
17. 6. 2010 Radovan Mlika
15.6. 2010 Josef Pokorný

Cena s DPH ( Kč )
32 973,70
33 224,-
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USNESENÍ č . 825 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Radovan Mlika, Týnec nad
Labem, cena: 32 974 Kč s DPH pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
starosta města
7–0–0

5. Diskuse veřejnosti :
6. Žádost paní Ing. K. S. a p. M. S. o protažení veřejného osvětlení a
dokončení pozemní komunikace ( prodloužení ul. Hešova )
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost paní Ing. K. S. a p. M. S. o protažení
veřejného osvětlení a dokončení pozemní komunikace ( prodloužení ul. Hešova )
Zastupitelstvo města bere žádost paní Ing. K. S. a p. M. S. o protažení veřejného osvětlení
a dokončení pozemní komunikace ( prodloužení ul. Hešova ) na vědomí. V srpnu bude
zpracován projekt.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 9. 2010
starosta města
7–0–0

7. Žádost o pronájem fotbalového hřiště a kabin, budovy šaten na
tenisových dvorcích a dvou místností v č. p. 235 Komenského náměstí (
stolní tenis ) – žadatel TJ Sokol Týnec nad Labem
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o pronájem fotbalového hřiště a kabin,
budovy šaten na tenisových dvorcích a dvou místností v č. p. 235 Komenského náměstí (
stolní tenis ) – žadatel TJ Sokol Týnec nad Labem.
USNESENÍ č . 826 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 39 zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru na pronájem fotbalového
hřiště pozemek parcela č. 2092, budovy kabin a tribunou na pozemku parcela č. 2091,
plechovou tribunu na pozemku parcela č. 2093, budovu šaten u tenisových dvorcích na
pozemku parcela č. 1421 vše v k. ú. a obci Týnec nad Labem a dvou místností v prvním
poschodí budovy č. p. 235 na pozemku parcela č. v k. ú. a obci Týnec nad Labem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
starosta města
7–0–0
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8. Žádost o schválení navýšení školného pro školní rok 2010/2011 – MŠ
Týnec nad Labem
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o schválení navýšení školného pro
školní rok 2010/2011 – MŠ Týnec nad Labem, návrh výše školného pro školní rok
2010/2011 – 250,- Kč/měsíčně.
USNESENÍ č . 827 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje výši školného pro školní rok 2010/2011 – 250,Kč/měsíčně.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2011
ředitelka MŠ
7–0–0

9. Cenová nabídka na připojení VO Vinařice po demontáži vrchního vedení
NN
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - cenovou nabídku na připojení VO Vinařice
po demontáži vrchního vedení NN, cena: 69 324,- Kč bez DPH, společnost Elzed Praha
s.r.o..
USNESENÍ č. 828/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na připojení VO Vinařice po
demontáži vrchního vedení NN, cena: 69 324,- Kč bez DPH, společnost Elzed Praha s.r.o. a
pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2010
starosta města
7–0-0

10. Návrh Smlouvy o dílo – projektové práce – revitalizace městské zeleně
– paní Ing. Anna Stočesová
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy o dílo – projektové práce –
revitalizace městské zeleně – paní Ing. Anna Stočesová, cena: 27 000,- Kč.
USNESENÍ č. 829/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o dílo – projektové práce – revitalizace
městské zeleně – paní Ing. Anna Stočesová, cena: 27 000,- Kč a pověřuje starostu města
podpisem Smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 11. 2010
starosta města
7–0-0

6

11. Návrh Smlouvy o poskytnutí práv k užívání software č. 5050 – Alis-UIS
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy o poskytnutí práv k užívání
software č. 5050 – Alis-UIS, cena licence: 3 600,- Kč, roční udržovací poplatek: 900,- Kč.
USNESENÍ č. 830 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software č.
5050 – Alis-UIS, cena licence: 3 600,- Kč, roční udržovací poplatek: 900,- Kč a pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

doba neurčitá
starosta města
7–0-0

12. Cenový návrh na vícepráce – projektové práce – novostavba šaten,
sociálního zařízení a nářaďovny veřejného multifunkčního hřiště v Týnci
nad Labem
Starosta města předložil Zastupitelstvu města cenový návrh na vícepráce projektové práce
novostavba šaten, sociálního zařízení a nářaďovny veřejného multifunkčního hřiště v Týnci
nad Labem, cena: 5 000,- Kč, Ing. Martin Škorpík.
USNESENÍ č. 831/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenový návrh na vícepráce projektové práce
novostavba šaten, sociálního zařízení a nářaďovny veřejného multifunkčního hřiště v Týnci
nad Labem, cena: 5 000,- Kč, Ing. Martin Škorpík.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2010
starosta města
7–0-0

13. Návrh – Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku – výstavba
Tribuny a zázemí hráčů – fotbalové hřiště - Týnec nad Labem
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou
zakázku - výstavba Tribuny a zázemí hráčů – fotbalové hřiště - Týnec nad Labem.
USNESENÍ č. 832/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku výstavba Tribuny a zázemí hráčů – fotbalové hřiště - Týnec nad Labem a pověřuje starostu
města oslovením pěti společností.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
starosta města
7–0-0
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14. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2010
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh rozpočtového opatření č. 1/2010.
USNESENÍ č. 833/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 § odst. 1) 102 odst. 2) písm. a) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje rozpočtové opatření č.
1/2010.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2010
hlavní účetní
7–0-0

15. Návrh – Likvidační komise města na vyřazení hmotného a nehmotného
nemovitého majetku Města Týnec nad Labem
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Likvidační komise města na vyřazení
hmotného a nehmotného nemovitého majetku Města Týnec nad Labem.
USNESENÍ č. 834/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. a vyhláškou o
účetnictví č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje vyřazení hmotného a
nehmotného nemovitého majetku Města Týnec nad Labem a pověřuje starostu města
podpisem protokolu.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 7. 2010
tajemník MěÚ
7–0–0

16. Výzva č. 49 k předkládání projektů pro oblast podpory 3.2 Rozvoj měst
a 3.3 Rozvoj venkova – oblast volnočasové aktivity – Výstavba
multifunkčního hřiště Týnec nad Labem
Starosta města předložil Zastupitelstvu města Projekt k výzvě č. 49 k předkládání projektů
pro oblast podpory 3.2 Rozvoj měst a 3.3 Rozvoj venkova – oblast volnočasové aktivity –
Výstavba multifunkčního hřiště Týnec nad Labem. Celkové náklady: 11 932 237,99 Kč,
dotace projektu: 9 545 790,39 Kč, vlastní podíl žadatele: 2 386 447,60 Kč.
USNESENÍ č . 835 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Projekt k výzvě č. 49 k předkládání projektů pro
oblast podpory 3.2 Rozvoj měst a 3.3 Rozvoj venkova – oblast volnočasové aktivity –
Výstavba multifunkčního hřiště Týnec nad Labem. Celkové náklady: 11 932 237,99 Kč,
dotace projektu: 9 545 790,39 Kč, vlastní podíl žadatele: 2 386 447,60 Kč.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2016
starosta města
7–0–0
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17. Návrh – Prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na poskytování služeb
v oblasti řízení projektů a získávání dotací z Fondů EU – SPF Group, v. o. s.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Prováděcí smlouvy k Rámcové
smlouvě na poskytování služeb v oblasti řízení projektů a získávání dotací z Fondů EU – SPF
Group, v. o. s. , cena: 400 000,- Kč bez DPH.
USNESENÍ č . 836 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Prováděcí smlouvu k Rámcové smlouvě na
poskytování služeb v oblasti řízení projektů a získávání dotací z Fondů EU – SPF Group, v. o.
s. , cena: 400 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Prováděcí smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2016
starosta města
7–0–0

18. Žádost o prodej části pozemku parcela č. 2081/1 v k. ú. a obci Týnec
nad Labem – p. Z. T.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o prodej části pozemku parcela č.
2081/1 v k. ú. a obci Týnec nad Labem – p. Z. T. .
USNESENÍ č . 837 /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 prodej části pozemku
parcela č. 2081/1 v k. ú. a obci Týnec nad Labem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
starosta města
7–0–0

19 . Diskuse:
paní Mgr. Zuzana Hájková
• informace k akci „ Svátky Labe „ – akce byla kladně hodnocena, příští rok se
uskuteční další ročník.
p. Josef Vomáčka
• informace k organizaci oslav 900 let města
p. Josef Polák
• informace – bankomat – 24. 6. 2010 technik ČS a. s. navrhne technické řešení
umístění,
• informace – kanalizace – přijetí Rozhodnutí č. 09047311-SFŽP o poskytnutí dotace ze
SFŽP a půjčky ze SFŽP s ročním úrokem 1%,
• informace k jednání se skupinou Buty o vystoupení ve večerním programu ( cena:
85 000,- Kč )
Starosta města v 19 hodin ukončil jednání a poděkoval všem přítomným zastupitelům
města za účast a spolupráci.
Ověřovatelé zápisu : p. Vladimír Macháček ml.
p. Josef Vomáčka
Josef Polák, starosta města

Zapsal: p. Vladimír Macháček, tajemník MěÚ
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