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

Z á p i s č. : 1 - 2009
z 1. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného
dne 29.1.2009 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města Týnce nad Labem.
Přítomni: 9 členů ZM ,
Omluveni z jednání: p. ing. Josef Kantůrek, p. Vladimír Macháček ml.,
Zápis obsahuje usnesení č. 482 / 2009 – 500 /2009

PRO
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GRAM
Zahájení.
Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Návrh programu jednání ZM.
Kontrola usnesení č 465/2008 - 481/2008
z minulého jednání ZM ze dne
18.12.2008.
Diskuse veřejnosti.
Návrh – Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 01.2008 a smlouvy o dílo č. 01.2009 – PB Plus
ing. Petr Bukovský, Přelouč.
Návrh dodatku č. 1/2009 k smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu.
Návrh – Smlouvy o dílo, firma Jarmil Brož – Elektroservis.
Návrh – Plánu kontrol finančního výboru na rok 2009.
Oznámení o důvodu na osvobození od místního poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
na rok 2009.
Návrh – cenové nabídky na osvětlení morového sloupu na náměstí – f. Jarmil Broš –
Elektroservis.
Návrh – Rozpočtového opatření č. 6/2008.
Žádost o poskytnutí dotace – Oranžové hřiště ( Nadace ČEZ ) Vinařice .
Diskuse zastupitelstva.
Závěr.

1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 18 hodin 5 minut a řídil starosta
města pan Josef Polák.

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Ověřovatelé zápisu z 1. zasedání ZM :
• pan Václav Kučera
• pan Josef Vomáčka

- Hlasování: 9 – 0 – 0
- Hlasování: 9 – 0 – 0

Zapisovatel:
• p. Vladimír Macháček, tajemník MěÚ - Hlasování: 9 – 0 – 0
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3. Návrh programu jednání ZM
p. Polák Josef přednesl návrh programu jednání ZM.
p. Polák Josef přednesl návrh na rozšíření programu jednání ZM .
14. Návrh – nabídky na získání dotace ze strukturálních fondů EU na pořízení UpGrade
technického a technologického vybavení pro místní pracoviště czechpointu.
15. Usnesení – Smír účastníků soudního sporu – p. Zdeněk Kalousek – Město Týnec nad
Labem.
16. Návrh – cenové nabídky na tisk Týneckého zpravodaje pro Město Týnec nad Labem.
17. Návrh odměn členům zastupitelstva Města Týnec nad Labem dle nařízení vlády č.
20/2009 ze dne 5.1.2009.
18. Návrh – výše neinvestičního příspěvku od obcí na žáka ZŠ Týnec nad Labem,
příspěvkové organizace, okres Kolín na rok 2009.
19. Zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodu Obvodního oddělení Policie ČR
v Týnci nad Labem od 1.1.2008 do 31.12.2009.
20. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2008.
21. Veřejná zakázka malého rozsahu – cenové nabídky na rekonstrukci rozvodů topení
v Městské knihovně v Týnci nad Labem.
22. Veřejná zakázka malého rozsahu – cenové nabídky na aktualizaci webových stránek
města Týnec nad Labem – www.tynecnadlabem.cz.
23. A) Plán kontrol na rok 2009 – kontrolního výboru Zastupitelstva města.
B) Zápis kontrolního výboru Zastupitelstva města z kontrol 2.,3. a 4. čtvrtletí roku
2008.
Hlasování : 9 – 0 – 0

4. Kontrola usnesení z jednání ZM konaného dne 20.11. a 18.12.2008
Úvodní slovo: p. Josef Polák – starosta
4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 478/2008.
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č. 465/2008 – 467/2008, 469/2008 – 477/2008, 479/2008 - 481/2008 .
4. – 3.
Usnesení č. 459/2008 :
Záměr na pronájem bytu č. G- 2, Ve Výmolu č.p.480 byl řádně zveřejněn. Komise sociálně
zdravotní a bytová předložila ZM zápis z výběru žadatele o nájem bytu č. G – 2, Ve Výmolu
č.p. 480. Komise sociálně zdravotní a bytová posoudila jednotlivé žádosti o nájem bytu č. G
2,
Ve Výmolu č.p. 480 a doporučila ZM Týnec nad Labem uzavřít nájemní smlouvu
s panem Romanem Jehličkou.
USNESENÍ č . 482 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 písm. m)
zák.č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje uzavřít nájemní
smlouvu na pronájem bytu č. G-2, ulice Ve Výmolu č. 480 s panem Romanem
Jehličkou na dobu dvou let a pověřuje odbor úřadu kanceláře, vnitřních věcí a
majetku města vypracováním nájemní smlouvy a starostu města podpisem
nájemní smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

28.2. 2009
tajemník MěÚ
9–0–0
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4. – 4.
Usnesení č. 468/2008 :
Záměr na pronájem nebytového prostoru Masarykovo náměstí č.p. 356 byl řádně zveřejněn.
Žadatelé :
1. p. Radovan Mlika
– 19.1.2009 čj. 204
2. paní Věra Sedláková
– 26.1.2009 čj. 290
3. Pionýrská tábornická skupina oddíl Kamarád
– 26.1.2009 čj. 297
4. Senioři Týnecka
- 26.1.2009 čj. 298
Diskuse : p. Mgr. Hynek Radouš, p. Josef Vomáčka, paní MUDr. Eva Janurova, p. Václav
Tvrdík,
Využití – komerční nebo spolky a organizace, stav objektu – velikost, hyg. zařízení,
USNESENÍ č . 483 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 písm. m) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích ,ve znění pozdějších předpisů
schvaluje uzavřít nájemní
smlouvu s paní Věrou Sedlákovou ( masáže),na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
třech měsíců, cena nájmu 1.500,- Kč/měsíčně + úhrada skutečných nákladů (
voda, el.energie, a jiné) a pověřuje odbor úřadu kanceláře, vnitřních věcí a
majetku města vypracováním nájemní smlouvy a starostu města podpisem
nájemní smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

28.2.2009
tajemník MěÚ
9-0–0

4. – 5.
Bod č. 9 z jednání ZM dne 18.12.2008 :
Žádost o odkoupení části parcely pozemku v k.ú. Týnec nad Labem – manželé Antonín a
Jana Balonovi.
Diskuse : p. Tvrdík Václav, paní Mgr. Hana Pánková,
Notářský zápis, kanalizace, územní plán, cena
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem pověřuje starostu města jednáním s žadateli o
odkoupení části parcely pozemku v k.ú. Týnec nad Labem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

28.2.2009
starosta města
9-0–0

5. Diskuse veřejnosti :
6. Návrh – Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 01.2008 a smlouvy o dílo č.
01.2009 – PB Plus ing. Petr Bukovský, Přelouč.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Návrh – Dodatku č.1 smlouvy o dílo č.
01.2008 a smlouvy o dílo č. 01.2009 – PB Plus ing. Petr Bukovský, Přelouč.
Diskuse : p. Václav Tvrdík, p. Josef Vomáčka,p. Mgr. Hynek Radouš,
Penále za prodlení,zajištění garance rozšíření distribuční soustavy, rozšíření plynofikace –
Povodí Labe, p. Josef Hájek.
USNESENÍ č . 484 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 01.2008 cena : 59.000,Kč a smlouvu o dílo č. 01.2009 cena : 59.000,- Kč a 6.000,- Kč (zajištění garance
rozšíření distribuční soustavy) – PB Plus ing. Petr Bukovský, Přelouč a pověřuje
starostu města podpisem dodatku č. 1 a smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2009
starosta města
9-0–0
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7. Návrh dodatku č. 1/2009 k smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh
96/02 o odvozu odpadu.

-

dodatku č. 1/2009 k smlouvě č.

USNESENÍ č . 485/2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje dodatek č. 1/2009 k smlouvě č. 96/02 o odvozu
odpadu a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1/2009.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

28.2.2009
starosta města
9-0–0

8. Návrh – Smlouvy o dílo, firma Jarmil Brož – Elektroservis.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Smlouvy o dílo, firma Jarmil Brož –
Elektroservis, údržba veřejného osvětlení.
USNESENÍ č . 486 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
schvaluje smlouvu o dílo, firma Jarmil Brož –
Elektroservis, údržba veřejného osvětlení na rok 2009 a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12.2009
tajemník MěÚ
9-0–0

9. Návrh – Plánu kontrol finančního výboru na rok 2009.
Předseda finančního výboru ZM p. Mgr. Hynek Radouš předložil Zastupitelstvu města –
návrh – Plánu kontrol finančního výboru na rok 2009.
USNESENÍ č . 487 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Plán kontrol finančního výboru na rok 2009.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12.2009
předseda finančního výboru ZM
9-0–0

10. Oznámení o důvodu na osvobození od místního poplatku za provoz
systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2009.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Oznámení o důvodu na osvobození od
místního poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2009 .
Oznamovatel – žadatel : slečna Jana Pospíšilová č.j. 3067, p. Zdeněk Ježek č.j. 9,paní Jana
Sýkorová č.j. 118,p. Stanislav Hladík č.j. 150,p. Radek Duman č.j. 279,paní Věra Tvrdíková
č.j. 324.
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USNESENÍ č . 488 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů , § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a OZV č. 2/2008 místní poplatek za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2009 zcela promíjí slečně Janě Pospíšilové č.j. 3067, p. Zdeněku
Ježkovi č.j. 9,paní Janě Sýkorové č.j. 118,p. Stanislavu Hladíkovi č.j. 150,p. Radku
Dumanovi č.j. 279 a paní Věře Tvrdíkové č.j. 324.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12.2009
tajemník MěÚ
9–0–0

11. Návrh – cenové nabídky na osvětlení morového sloupu na náměstí – f.
Jarmil Broš – Elektroservis.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh –
cenové nabídky na osvětlení
morového sloupu na náměstí – f. Jarmil Broš – Elektroservis , cena : 39.382,- Kč bez DPH.
USNESENÍ č . 489 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídky na osvětlení morového
sloupu na náměstí – f. Jarmil Broš – Elektroservis , cena : 39.382,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.5. 2009
tajemník MěÚ
9–0–0

12. Návrh – Rozpočtového opatření č. 6/2008.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Rozpočtového opatření č. 6/2008.
Diskuse : p. Mgr. Hynek Radouš
ZŠ paragraf 3113 položka 5171 opravy a údržba + 100.000,- Kč (dotace od Stř. kraje UZ
011 přidělen až dodatečně) – ZŠ musí dotaci vyúčtovat přímo Stř. kraji.
USNESENÍ č . 490 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 84 odst. 2, písm. b) a § 102 písm. a) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje rozpočtové opatření č.
6/2008.
Zodpovídá :
Hlasování :

správce rozpočtu
9–0–0

13. Žádost o poskytnutí dotace – Oranžové hřiště ( Nadace ČEZ ) Vinařice .
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh žádosti o poskytnutí dotace – Oranžové
hřiště ( Nadace ČEZ ) Vinařice .Celkové náklady : 199.981,- Kč , požadovaná dotace od
Nadace ČEZ : 160.000,- Kč.
USNESENÍ č . 491 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje žádost o poskytnutí dotace – Oranžové hřiště
( Nadace ČEZ ) Vinařice .Celkové náklady : 199.981,- Kč , požadovaná dotace od
Nadace ČEZ : 160.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem žádosti.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.10. 2009
starosta města
9–0–0
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14. Návrh – nabídky na získání dotace ze strukturálních fondů EU na
pořízení UpGrade technického a technologického vybavení pro místní
pracoviště czechpointu.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh
– nabídky na získání dotace ze
strukturálních fondů EU na pořízení UpGrade technického a technologického vybavení pro
místní pracoviště czechpointu. Společnost Galileo Corporation s.r.o. , maximální limit
nákladů na pořízení projektu činí u UpGrade 68.540,- Kč, příspěvek z ERDF činí 85%
celkových nákladů, podíl města 15%.
USNESENÍ č . 492 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje dne 29.1.2009 rozšíření místního pracoviště
CZECH POINT s využitím dotace ze strukturálních fondů EU na pořízení UpGrade
technického a technologického vybavení pro místní pracoviště CZECH POINT.
Společnost Galileo Corporation s.r.o. , maximální limit nákladů na pořízení
projektu činí u UpGrade 68.540,- Kč, příspěvek z ERDF činí 85% celkových
nákladů, podíl města 15% a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2009
tajemník MěÚ
9–0–0

15. Usnesení – Smír účastníků soudního sporu – p. Zdeněk Kalousek –
Město Týnec nad Labem.
Starosta Města Týnec nad Labem předložil Zastupitelstvu města – Usnesení Krajského
soudu – Smír účastníků soudního sporu – p. Zdeněk Kalousek – Město Týnec nad Labem.
Výše úhrady : Město Týnec nad Labem zaplatí 75.000,- Kč - p. Zdeněk Kalousek.
USNESENÍ č . 493 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Usnesení Krajského soudu – Smír účastníků
soudního sporu – p. Zdeněk Kalousek – Město Týnec nad Labem. Výše úhrady :
Město Týnec nad Labem zaplatí 75.000,- Kč - p. Zdeněk Kalousek.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

28.2. 2009
starosta města
9–0–0

16. Návrh – cenové nabídky na tisk Týneckého zpravodaje pro Město Týnec
nad Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – cenové nabídky na tisk Týneckého
zpravodaje pro Město Týnec nad Labem. Společnost Digi-press Kolín s.r.o. , cena : 30,- Kč
bez DPH ( 12 stran A4 – 3 listy formátu A3 , počet barev : 4/4 oboustranně, v ceně je
zahrnuto grafické zpracování, vazba, tisk i oboustranný tisk ).
USNESENÍ č . 494 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem podle § 35 odst. 1) zák.č.128/2000 Sb. o obcích,ve
znění pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na tisk Týneckého zpravodaje
pro Město Týnec nad Labem. Společnost Digi-press Kolín s.r.o. , cena : 30,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2009
tajemník MěÚ
9–0–0

7

17. Návrh odměn členům zastupitelstva Města Týnec nad Labem dle
nařízení vlády č. 20/2009 ze dne 5.1.2009.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - návrh odměn členům zastupitelstva Města
Týnec nad Labem dle nařízení vlády č. 20/2009 ze dne 5.1.2009.
USNESENÍ č . 495 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 84 odst. 2) písm. n) zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje odměny členům zastupitelstva Města
Týnec nad Labem dle nařízení vlády č. 20/2009 ze dne 5.1.2009 s platností od
1.1.2009.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12.2009
mzdová účetní
9–0–0

18. Návrh – výše neinvestičního příspěvku od obcí na žáka ZŠ Týnec nad
Labem, příspěvkové organizace, okres Kolín na rok 2009.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – výše neinvestičního příspěvku od
obcí na žáka ZŠ Týnec nad Labem, příspěvkové organizace, okres Kolín na rok 2009. Výše
neinvestičního příspěvku : 7.200,- Kč.
Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím :
Základní škola Týnec nad Labem,okres Kolín,příspěvková organizace
Komenského náměstí č.85 , 281 26 Týnec nad Labem, IČO : 708 75 987
na rok 2009 – 2.200.000,- Kč
Globální dotace od Středočeského kraje na rok 2009 : 1389,- Kč x 234 žáků = 325.026 ,Kč
Příspěvek na žáka: 2 200 000,- Kč – 325.026,- Kč = 1.874.974,- Kč : 234 žáků = 8.012,Kč.
USNESENÍ č . 496/2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) ) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje výši neinvestičního příspěvku od obcí na žáka ZŠ
Týnec nad Labem, příspěvkové organizace, okres Kolín na rok 2009. Výše
neinvestičního příspěvku : 7.200,- Kč/ žák a pověřuje starostu města podpisem
dohod o úhradě.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12.2009
hlavní účetní
9-0–0

19. Zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodu Obvodního oddělení
Policie ČR v Týnci nad Labem od 1.1.2008 do 31.12.2009.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Zprávu o bezpečnostní situaci v územním
obvodu Obvodního oddělení Policie ČR v Týnci nad Labem od 1.1.2008 do 31.12.2009.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, bere Zprávu o bezpečnostní situaci v územním
obvodu Obvodního oddělení Policie ČR v Týnci nad Labem od 1.1.2008 do 31.12.2009 na
vědomí.
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20. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za
rok 2008.
Předseda finančního výboru p. Mgr. Hynek Radouš předložil Zastupitelstvu města - Roční
zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2008.
USNESENÍ č . 497/2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) ) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje - Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol ve
zkráceném rozsahu za rok 2008 – výsledek finančních kontrol bez závad .
Hlasování :

9–0–0

21. Veřejná zakázka malého rozsahu – cenové nabídky na rekonstrukci
rozvodů topení v Městské knihovně v Týnci nad Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Veřejnou zakázku malého rozsahu – cenové
nabídky na rekonstrukci rozvodů topení v Městské knihovně v Týnci nad Labem.
Datum
21.1.2009
22.1.2009
26.1.2009
27.1.2009

Č.j.
230
251
281
308

Název firmy
Radovan Mlika
Petr Vojtěch
Plynotop František Tesař
Josef Pokorný

Cena
54.982,64.220,89.208,57.481,-

Kč
Kč
Kč
Kč

Cena s DPH
65.427,- Kč
76.422,- Kč
106.157,- Kč
68.402,- Kč

USNESENÍ č . 498/2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) ) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na rekonstrukci rozvodů topení
v Městské knihovně v Týnci nad Labem – firma p. Josef Pokorný , cena : 57.481,Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

28.2.2009
tajemník MěÚ
9-0–0

22. Veřejná zakázka malého rozsahu – cenové nabídky na aktualizaci
webových stránek města Týnec nad Labem – www.tynecnadlabem.cz.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Veřejnou zakázku malého rozsahu – cenové
nabídky
na
aktualizaci
webových
stránek
města
Týnec
nad
Labem
–
www.tynecnadlabem.cz.
Datum
28.1.2009

Č.j.
email

28.1.2009

email

28.1.2009

email

Název firmy
PRO-COMUNICATION s.r.o. p.
ing. Kosina Martin
DEVELOPING DESIGN p. Myšák
Petr
Galileo corporation p. Jurka

Cena
20.655,- Kč

Cena s DPH
25.500,- Kč

35.000,- Kč

41.650,- Kč

31.775,- Kč
10.000,- Kč

/

37.812,11.900,- Kč

Kč/

USNESENÍ č . 499/2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) ) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku, společnost PRO-COMUNICATION
s.r.o. p. ing. Kosina Martin cena : 20.655,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo.
Termín plnění :

10.4.2009
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Zodpovídá :
Hlasování :

tajemník MěÚ
9-0–0

23. A) Plán kontrol na rok 2009 – kontrolního výboru Zastupitelstva
města.
B) Zápis kontrolního výboru Zastupitelstva města z kontrol 2.,3. a 4.
čtvrtletí roku 2008.
Předseda kontrolního výboru p. Josef Vomáčka předložil Zastupitelstvu města –
A) Plán kontrol na rok 2009 – kontrolního výboru Zastupitelstva města.
B) Zápis kontrolního výboru Zastupitelstva města z kontrol 2.,3. a 4. čtvrtletí roku 2008.
USNESENÍ č . 500/2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) ) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje - A) Plán kontrol na rok 2009 – kontrolního výboru
Zastupitelstva města a B) Zápis kontrolního výboru Zastupitelstva města z kontrol
2.,3. a 4. čtvrtletí roku 2008 – výsledek kontrol bez závad.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.1.2009
předseda kontrolního výboru
9-0–0

24. Diskuse:
pan Mgr. Hynek Radouš
• Pozemky Lžovice – kupující NET Solutions s.r.o. Praha p. Jiří Materna – do 31.3.2009
jednat o návrhu kupní smlouvy.
• Publikace města k výročí – 900. let Města Týnec nad Labem – v únoru bude řešeno
komplexně ( komise ).
pan Josef Vomáčka
• 90. let kopané v Týnci nad Labem v roce 2009 – stav kabin, oslavy – do dubna se
rozhodne dotace na výstavbu nových kabin a nebo rekonstrukce starých kabin. Plán
oslav bude projednáván se zástupci TJ Sokol oddíl kopané a Městem Týnec nad
Labem v únoru.
• Oprava nájezdů u schodů do Vinařic – Tech.služby města do konce března dle počasí.
pan Václav Tvrdík
• Fasáda kostela Stětí sv. Jana Křtitele – firma bude zaslána reklamace.
• Kanál na Masarykově náměstí silnice č. 327 – řeší se reklamace.
paní Mgr Zuzana Hájková
• Jubilea našich spoluobčanů v roce 2009.
pan Josef Polák
• Územní plán Města Týnec nad Labem – 29.1.2009 připraven v Kolíně kompletní
k vyzvednutí – převezmou starosta města a vedoucí Odboru územního a stavebního
řízení - stavební úřad .
• Informace k přípravě Koordinační dohody s Policií ČR o spolupráci.
Starosta města v 20 hodin 35 minut
ukončil jednání a poděkoval všem přítomným
zastupitelům města za účast a spolupráci.
Ověřovatelé zápisu :

pan Václav Kučera
pan Josef Vomáčka

Josef Polák
starosta města
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Zapsal: pan Macháček Vladimír – tajemník MěÚ

