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

Z á p i s č. : 4 - 2009
z 4. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného
dne 29. 4. 2009 od 17. 00 hodin v kanceláři starosty Města Týnce nad
Labem.
Přítomni: 8 členů ZM,
Omluveni z jednání: p. Václav Kučera, p. Vladimír Macháček ml., p. Josef Vomáčka,
Zápis obsahuje usnesení č. 552 / 2009 – 573 / 2009
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Zahájení.
Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Návrh programu jednání ZM.
Kontrola usnesení č 521/2009 – 551/2009 z minulého jednání ZM ze dne 26.3.2009.
Diskuse veřejnosti.
Prodlouţení nájemních smluv bytový fond ( návrh dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu
bytu ).
Ţádosti o finanční příspěvek z rozpočtu města na činnost ( granty ) organizací a
spolků se sídlem v Týnci nad Labem.
Oznámení o důvodu na osvobození od místního poplatku za provoz systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2009.
Ţádost Města Kolín o finanční příspěvek na provoz protialkoholní záchytné stanice
v Kolíně ve výši 8.000,- Kč na rok 2009.
Návrh – Podlicenční smlouvy k šíření audiovizuálních děl v kinech ( letní kino Týnec
nad Labem ).
a ) Ţádost o rozšíření STL plynovod a VO – ul. Hešova – slečna ing. Kateřina
Moţdíková a p. Marek Schlitzenbauer.
b ) nabídka projekčních prací a inţenýrské činnosti na akci STL plynovod +
plynovodní přípojky a VO – ul. Hešova – PROJEKCE Cihlář- Šanc, s.r.o. – cena :
45.000,- Kč bez DPH.
Ţádost o změnu v Územním plánu města Týnce nad Labem – p. Stanislav Šlechta –
pozemek parcela č. 238/2 o výměře 354 m2 a p. Ján Šarák pozemek parcela č.
311/3 o výměre 710 m2.
Studie zástavby rodinných domů v přestavbových lokalitách P1 a P2 v Týnci nad
Labem.
Návrh mandátní smlouvy – společnost IPI v.o.s. – zpracování ţádosti o dotaci
z Fondu rozvoje obcí a měst v roce 2009 Středočeský kraj – cena : 10.000,- Kč +
5% ze schválené dotace .
Ţádost o poskytnutí dotace na obnovu drobných památek ve Středočeském kraji na
rok
2009 – ve výši 300. 000,- Kč restaurování Pomníku obětem 1. a 2. světové
války.
Středočeský kraj – dotace : restaurování hrobky gen. Melase – 50.000,- Kč ,
dokončení branky na faru – 40. 000,- Kč, oprava oken kostela Panny Marie
Sedmibolestné – 90. 000,- Kč.
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17. Ministerstvo kultury ČR – dotace státní finanční podpory v programu regenerace
městských památkových zón na rok 2009 – 200. 000,- Kč na opravu dveří a oken na
kostele Stětí sv. Jana Křtitele na Komenského náměstí v Týnci nad Labem.
18. Návrh výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na opravu
dveří a oken na kostele Stětí sv. Jana Křtitele na Komenského náměstí v Týnci nad
Labem.
19. Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem.
20. Návrh - Rozpočtového opatření č. 2/2009.
21. Diskuse zastupitelstva.
22. 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 jednání ZM:
Ověřovatelé zápisu z 4. zasedání ZM :
 paní Mgr. Zuzana Hájková
 p. Mgr. Hynek Radouš

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

Zapisovatel:
 p. Vladimír Macháček, tajemník MěÚ - Hlasování: 7– 0 – 0

3. Návrh programu jednání ZM
p. Polák Josef přednesl návrh programu jednání ZM
p. Polák Josef přednesl návrh na rozšíření programu jednání ZM
21. a) Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu – Týnec nad
Labem – rozšíření plynofikace – chatová oblast.
b) Návrh – cenový podíl na výstavbě přípojky STL pro jednotlivé nemovitosti při
rozšíření plynofikace – chatová oblast.
22. Ţádost ZŠ Týnec nad Labem, okres Kolín, příspěvková organizace o moţnosti pouţití
finančních prostředků z fondu reprodukce investičního majetku – celková výše cca 165.
000,- Kč – dětské hřiště.
23. Ţádost o odkoupení části pozemku parcela č. 1896 v k. ú. a majetku města Týnec
nad Labem – p. Ing. Pavol Vach.
24. Ţádost o odkoupení části pozemku parcela č. 821/5 v k. ú. a majetku města Týnec
nad Labem – p. Martin Fedora.
Hlasování :

7–0–0

4. Kontrola usnesení z jednání ZM konaného dne 26. 3. 2009
Úvodní slovo: p. Josef Polák – starosta
4. - 1.
Usnesení plněna průběţně :
Usnesení č. 528/2009 – 530/2009 a 540/2009.
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č.521/2009 – 524/2009, 527/2009, 531/2009 – 539/2009, 541/2009 – 549/2009
a 551/2009.
V 17h 10 minut se dostavil na jednání ZM p. Ing. Josef Kantůrek.
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4. – 3.
Usnesení č. 525/2009 :
Ţádost o odkoupení části pozemku parcela č. 1423/2 v k.ú. Týnec nad Labem o výměře cca
1. 000,- m2 – společnost Outdoored s.r.o. Týnec nad Labem – podle § 39 odst. 1) zák. č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů záměr byl řádně zveřejněn od 6. 4.
2009 do 22. 4. 2009. Cena :150,- Kč/m2.
USNESENÍ č. 552 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 85 písm. a) zák. č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje prodej části pozemku
parcela č. 1423/2 v k.ú. Týnec nad Labem o výměře cca 1. 000,- m2 – společnosti
Outdoored s.r.o. Týnec nad Labem. Cena : 150,- Kč/m2 a ukládá oddělení správy majetku
vypracovat kupní smlouvu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Při podpisu
smlouvy uhradí kupující celkovou cenu za pozemek a poplatek za vklad do katastrální
mapy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2009
tajemník MěÚ
8–0–0

4. – 4.
Usnesení č. 526/2009 :
Ţádost o odkoupení pozemku parcela č. 704 v k. ú. Týnec nad Labem o výměře 77 m2 – p.
Jan Čtvrtečka – podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů záměr byl řádně zveřejněn od 6. 4. 2009 do 22. 4. 2009. Věcné břemeno. Cena :
150,- Kč/m2.
USNESENÍ č. 553 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 85 písm. a) zák. č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje prodej pozemku parcela č.
704 v k. ú. Týnec nad Labem o výměře 77 m2 – p. Jan Čtvrtečka. Cena : 150,- Kč/m2 a
ukládá oddělení správy majetku a právnímu zástupci města vypracovat kupní smlouvu s
doloţkou věcného břemene a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Při podpisu
smlouvy uhradí kupující celkovou cenu za pozemek a poplatek za vklad do katastrální
mapy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2009
tajemník MěÚ
8-0–0

4. – 5.
Usnesení č. 550/2009 :
Pronájem nebytového prostoru Masarykovo náměstí č. 340 – obchodní činnost – podle § 39
odst. 1)
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů záměr byl řádně
zveřejněn od 6. 4. 2009 do 22.4. 2009.
Zájemkyně: paní Zdeňka Paseková – levné oděvy, paní Ludmila Valíčková – ovoce –
zelenina.
USNESENÍ č. 554 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
,ve znění pozdějších předpisů
schvaluje pronájem nebytového prostoru Masarykovo
náměstí č. 340 – paní Zdeňka Paseková. Cena pronájmu: 4. 000,- Kč/měsíc a ukládá
oddělení správy majetku
vypracovat nájemní smlouvu a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

15. 5. 2009
tajemník MěÚ
8-0–0
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4. – 6.
Usnesení č. 501/2009 :
Podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů záměr na
pronájem bytu č. G- 2, Ve Výmolu č. p. 480 byl řádně zveřejněn od 3. 3. 2009 do 19. 3.
2009. Komise sociálně zdravotní a bytová předloţila ZM zápis z výběru ţadatele o nájem
bytu č. G – 2,
Ve Výmolu č. p. 480. Komise sociálně zdravotní a bytová posoudila
jednotlivé ţádosti o nájem bytu č. G 2, Ve Výmolu č. p. 480 a doporučila ZM Týnec nad
Labem uzavřít nájemní smlouvu s panem Ladislavem Kissem.
USNESENÍ č. 555 /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 Ladislavem Kissem 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 :

15. 5. 2009
tajemník MěÚ
8-0–0

5. Diskuse veřejnosti :
6. Prodlouţení nájemních smluv bytový fond ( návrh dodatku č. 2 ke
smlouvě o nájmu bytu ).
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh – Prodlouţení nájemních smluv bytový
fond ( návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu ).
Nájemníci :
Masarykovo náměstí č. p. 87 – p. Milan Fořt, paní Šárka Hübštová a p. Ľudovít Cabák
Ul. Krále Jiřího č. p. 64 – p. Jiří Pokorný, p. Michal Hanuš a sl. Eva Grubrová
Masarykovo náměstí č.p. 340 – p. Miloslav Louţil
Ul. Ve Výmolu č. p. 480 – paní Eva Krůlová
USNESENÍ č. 556 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje prodlouţení nájemních smluv bytový fond ( dodatek č. 2 ke
smlouvě o nájmu bytu ) s platností od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2011 pro nájemníky : paní
Šárka Hübštová, p. Ľudovít Cabák, p. Jiří Pokorný, p. Michal Hanuš, sl. Eva Grubrová, p.
Miloslav Louţil a paní Eva Krůlová a pověřuje starostu města podpisem nájemních smluv.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 5. 2009
tajemník MěÚ
8-0–0

7. Ţádosti o finanční příspěvek z rozpočtu města na činnost ( granty )
organizací a spolků se sídlem v Týnci nad Labem na rok 2009.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města ţádosti o finanční příspěvek z rozpočtu města
na činnost ( granty ) organizací a spolků se sídlem v Týnci nad Labem na rok 2009.
Diskuse : p. Ing. Josef Kantůrek, p. Mgr. Hynek Radouš, paní MUDr. Eva Janurová, paní
Mgr. Hana Pánková, p. Oldřich Motl, p. Václav Tvrdík.
Veřejnoprávní kontrola za rok 2008, činnost jednotlivých ţadatelů, termín přihlášení,
USNESENÍ č. 557 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje finanční příspěvky z rozpočtu města na činnost (
granty ) organizací a spolků se sídlem v Týnci nad Labem na rok 2009 – příloha č. 1.
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Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
8-0–0

8. Oznámení o důvodu na osvobození od místního poplatku za provoz
systému
shromaţďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
vyuţívání
a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2009.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města - oznámení o důvodu na osvobození od
místního poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2009 .
Oznamovatel – ţadatel: paní Eliška Tlučhořová č. j. 1354 ( dcery Mgr. Eliška Tlučhořová a
Mgr. Drahomíra Tlučhořová ), paní Věra Klepetková č. j. 1364 ( dcery Martina Klepetková a
Pavlína Klepetková ), p. Miloš Hank č. j. 1438.
Diskuse : paní Mgr. Zuzana Hájková
Čestné prohlášení,
USNESENÍ č. 558 /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 shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2009 zcela
promíjí poplatek : paní Elišce Tlučhořové č.j. 1354 ( pro dceru Mgr. Elišku Tlučhořovou ),
paní Věře Klepetkové č. j. 1364 ( pro dcery Martinu Klepetkovou a Pavlínu Klepetkovou ) a
p. Milošovi Hankovi č. j. 1438.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
tajemník MěÚ
8–0–0

9. Ţádost Města Kolín o finanční příspěvek na provoz protialkoholní
záchytné stanice v Kolíně ve výši 8.000,- Kč na rok 2009.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města ţádost Města Kolín o finanční příspěvek na
provoz protialkoholní záchytné stanice v Kolíně ve výši 8. 000,- Kč na rok 2009.
USNESENÍ č. 559 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 85 písm. c) zák. č.128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje finanční příspěvek na provoz
protialkoholní záchytné stanice v Kolíně ve výši 8. 000,- Kč na rok 2009 a pověřuje starostu
města podpisem dohody o finančním příspěvku.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
8–0–0

10. Návrh – Podlicenční smlouvy k šíření audiovizuálních děl v kinech (
letní kino Týnec nad Labem ).
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh –
audiovizuálních děl v kinech ( letní kino Týnec nad Labem ).

Podlicenční smlouvy k šíření

USNESENÍ č. 560 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje podlicenční smlouvu k šíření audiovizuálních děl
v kinech ( letní kino Týnec nad Labem ) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 9. 2009
starosta města
8–0–0
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11. a ) Ţádost o rozšíření STL plynovod a VO – ul. Hešova – slečna Ing.
Kateřina Moţdíková a p. Marek Schlitzenbauer.
b ) Nabídka projekčních prací a inţenýrské činnosti na akci STL
plynovod + plynovodní přípojky a VO – ul. Hešova – PROJEKCE CihlářŠanc, s.r.o. – cena : 45. 000,- Kč bez DPH.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města ţádost o rozšíření STL plynovod a VO – ul.
Hešova – slečna Ing. Kateřina Moţdíková a p. Marek Schlitzenbauer a nabídku projekčních
prací a inţenýrské činnosti na akci STL plynovod + plynovodní přípojky a VO – ul. Hešova –
PROJEKCE Cihlář- Šanc, s.r.o. – cena : 45. 000,- Kč bez DPH.
USNESENÍ č. 561 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje projekční práce a inţenýrské činnosti na akci STL
plynovod + plynovodní přípojky a VO – ul. Hešova – PROJEKCE Cihlář- Šanc, s.r.o. – cena :
45. 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
8–0–0

12. Ţádost o změnu Územního plánu města Týnce nad Labem – p.
Stanislav Šlechta – pozemek parcela č. 238/2 o výměře 354 m2 a p. Ján
Šarák pozemek parcela č. 311/3 o výměre 710 m2.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města ţádost o změnu Územního plánu města
Týnce nad Labem – p. Stanislav Šlechta – pozemek parcela č. 238/2 o výměře 354 m2 a p.
Ján Šarák pozemek parcela č. 311/3 o výměre 710 m2.
USNESENÍ č. 562 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje změnu Územního plánu města Týnce nad Labem –
p. Stanislav Šlechta – pozemek parcela č. 238/2 o výměře 354 m2 a p. Ján Šarák pozemek
parcela č. 311/3 o výměre 710 m2. Náklady na změnu Územního plánu budou hradit
ţadatelé v plné výši.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
8–0–0

13. Studie zástavby rodinných domů v přestavbových lokalitách P1 a P2
v Týnci nad Labem.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města - Studii zástavby rodinných domů
v přestavbových lokalitách P1 a P2 v Týnci nad Labem a ţádost o uznání víceprací na akci
Studie zástavby ve výši 19. 000,- Kč bez DPH.
Diskuse : p. Ing. Josef Kantůrek, p. Mgr. Hynek Radouš, p. Oldřich Motl, p. Václav Tvrdík.
Inţenýrské sítě, místní komunikace, cenové podíly vlastníků pozemků,
USNESENÍ č. 563 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem podle § 35 odst. 1) § 85 písm. c) zák. č. 128/2000
Sb. o obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje Studii zástavby rodinných domů v
lokalitě P2 v Týnci nad Labem a ukládá oddělení správy majetku a právnímu zástupci města
vypracovat
majetkoprávní smlouvy a dále schvaluje uznání víceprací na akci Studie
zástavby ve výši 10. 000,- Kč bez DPH.
Termín plnění :

31. 12. 2009

7
Zodpovídá :
Hlasování :

starosta města
8–0–0

14. Návrh mandátní smlouvy – společnost IPI v.o.s. – zpracování ţádosti o
dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst v roce 2009 Středočeský kraj – cena :
10. 000,- Kč bez DPH + 5% ze schválené dotace .
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města - návrh mandátní smlouvy – společnost IPI
v.o.s. – zpracování ţádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst v roce 2009 Středočeský
kraj – cena : 10. 000,- Kč bez DPH + 5% ze schválené dotace .
USNESENÍ č. 564 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o
obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje mandátní smlouvu – společnost IPI v.o.s. –
zpracování ţádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst v roce 2009 Středočeský kraj –
cena : 10. 000,- Kč bez DPH + 5% ze schválené dotace a pověřuje starostu města
podpisem mandátní smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
8–0–0

15. Ţádost o poskytnutí dotace na obnovu drobných památek ve
Středočeském kraji na rok
2009 – ve výši 300.000,- Kč restaurování
Pomníku obětem 1. a 2. světové války.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města ţádost o poskytnutí dotace na obnovu
drobných památek ve Středočeském kraji na rok
2009 – ve výši 300. 000,- Kč
restaurování Pomníku obětem 1. a 2. světové války. Návrh spoluúčasti ve výši 225. 885,Kč.
USNESENÍ č. 565 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje podání ţádosti o poskytnutí dotace na obnovu drobných
památek ve Středočeském kraji na rok 2009 – ve výši 300. 000,- Kč restaurování Pomníku
obětem 1. a 2. světové války.
Současně Zastupitelstvo města Týnec nad Labem schvaluje zajištění financování projektu
„restaurování Pomníku obětem 1. a 2. světové války,, tzn. zajištění spolufinancování města
ve výši 225. 885,- Kč celkových nákladů projektu tak, aby bylo finančně kryto 100%
nákladů akce v termínu plnění.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
8–0–0

16. Středočeský kraj – dotace : restaurování hrobky gen. Melase – 50.
000,- Kč , dokončení branky na faru – 40. 000,- Kč, oprava oken kostela
Panny Marie Sedmibolestné – 80. 000,- Kč.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh - Středočeský kraj – dotace :
restaurování hrobky gen. Melase – 50. 000,- Kč , dokončení branky na faru – 40. 000,- Kč,
oprava oken kostela Panny Marie Sedmibolestné – 80.000,- Kč.
1. Oprava oken a dveří kostela sv. Marie Sedmibolestné a oprava části ohradní zdi
včetně vstupní brány.
Celkové náklady : 434.730,- Kč, výše dotace z FOP – 80. 000,- Kč, podíl ţadatele ( Město
Týnec nad Labem ) – návrh - 100. 000,- Kč.
2. Restaurování hrobky generála Melase v Týnci nad Labem.
Celkové náklady - 86. 873,- Kč, výše z FOP – 50. 000,- Kč, podíl ţadatele ( Římskokatolická
farnost – děkanství Týnec n.L. ) – 8. 687,- Kč, účelová dotace od obce – návrh – 28. 186,Kč.
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3. Dokončení opravy vstupní branky fary č. 84 v Týnci nad Labem.
Celkové náklady – 58. 549,- Kč, výše dotace z FOP – 40. 000,- Kč, podíl ţadatele (
Římskokatolická farnost – děkanství Týnec n.L. ) – 5. 855,- Kč, účelová dotace od obce –
návrh - 12. 694,- Kč.
USNESENÍ č. 566 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje
1. Opravu oken a dveří kostela sv. Marie Sedmibolestné celkové náklady : 180. 000,Kč, výše dotace z FOP – 80. 000,- Kč, podíl ţadatele ( Město Týnec nad Labem ) –
100. 000,- Kč .
2. Restaurování hrobky generála Melase v Týnci nad Labem celkové náklady - 86. 873,Kč, výše z FOP – 50. 000,- Kč, podíl ţadatele ( Římskokatolická farnost – děkanství
Týnec n.L. ) – 8. 687,- Kč, účelová dotace od obce – 28. 186,- Kč.
3. Dokončení opravy vstupní branky fary č. 84 v Týnci nad Labem celkové náklady –
58. 549,- Kč, výše dotace z FOP – 40. 000,- Kč, podíl ţadatele ( Římskokatolická
farnost – děkanství Týnec n.L. ) – 5. 855,- Kč, účelová dotace od obce – 12. 694,Kč.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
8–0–0

17. Ministerstvo kultury ČR – dotace státní finanční podpory v programu
regenerace městských památkových zón na rok 2009 – 200.000,- Kč na
opravu dveří a oken na kostele Stětí sv. Jana Křtitele na Komenského
náměstí v Týnci nad Labem.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města - Ministerstvo kultury ČR – dotace státní
finanční podpory v programu regenerace městských památkových zón na rok 2009 – 200.
000,- Kč na opravu dveří a oken na kostele Stětí sv. Jana Křtitele na Komenského náměstí
v Týnci nad Labem.
Oprava oken a dveří kostela sv. Stětí sv. Jana Křtitele
Celkové náklady : 561. 000,- Kč, výše z FOP – 200. 000,- Kč, podíl ţadatele (
Římskokatolická farnost – děkanství Týnec n.L. ) – 100. 000,- Kč, účelová dotace od obce
návrh – 113. 000,- Kč.
USNESENÍ č. 567 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje opravu oken a dveří kostela sv. Stětí sv. Jana Křtitele
celkové náklady : 413. 000,- Kč, výše
z FOP – 200. 000,- Kč,
podíl ţadatele (
Římskokatolická farnost – děkanství Týnec n.L. ) – 100. 000,- Kč, účelová dotace od obce 113. 000,- Kč.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
8–0–0

18. Návrh výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na opravu dveří a oken na kostele Stětí sv. Jana Křtitele na
Komenského náměstí v Týnci nad Labem.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města - Návrh výzvy k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na opravu dveří a oken na kostele Stětí sv. Jana Křtitele na
Komenského náměstí v Týnci nad Labem.
USNESENÍ č. 568 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 84 odst. 2) písm. b) zák. č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje výzvy k podání nabídky na plnění
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veřejné zakázky malého rozsahu na opravu dveří a oken na kostele Stětí sv. Jana Křtitele na
Komenského náměstí v Týnci nad Labem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
8–0–0

19. Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh – Strategický plán rozvoje města Týnce
nad Labem.
Zastupitelstvo města bere informaci na vědomí a na příštím jednání ZM bude Strategický
plán projednán.

20. Návrh - Rozpočtového opatření č. 2/2009.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města Návrh - Rozpočtového opatření č. 2/2009.
USNESENÍ č. 569 /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.
2/2009.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města, správce rozpočtu
8–0–0

21. a) Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu –
Týnec nad Labem – rozšíření plynofikace – chatová oblast.
b) Návrh – cenový podíl na výstavbě přípojky STL pro jednotlivé
nemovitosti při rozšíření plynofikace – chatová oblast.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města - výzvu k podání nabídky na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu – Týnec nad Labem – rozšíření plynofikace – chatová oblast a
návrh – na cenový podíl na výstavbě přípojky STL pro jednotlivé nemovitosti při rozšíření
plynofikace – chatová oblast.
USNESENÍ č. 570 /2009
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 plnění veřejné
zakázky malého rozsahu – Týnec nad Labem – rozšíření plynofikace – chatová oblast a
cenový podíl na výstavbě přípojky STL pro jednotlivé nemovitosti při rozšíření plynofikace –
chatová oblast ve výši 10. 000,- Kč / přípojné místo.
Termín :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
8–0–0

22. Ţádost ZŠ Týnec nad Labem, okres Kolín, příspěvková organizace o
moţnosti pouţití finančních prostředků z fondu reprodukce investičního
majetku – celková výše cca 165. 000,- Kč – dětské hřiště.
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Starosta města předloţil Zastupitelstvu města ţádost ZŠ Týnec nad Labem, okres Kolín,
příspěvková organizace o moţnosti pouţití finančních prostředků z fondu reprodukce
investičního majetku – celková výše cca 165. 000,- Kč – dětské hřiště.
USNESENÍ č. 571 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje ZŠ Týnec nad Labem, okres Kolín, příspěvková organizace
pouţití finančních prostředků z fondu reprodukce investičního majetku – celková výše cca
165.000,- Kč na dětské hřiště.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2009
ředitel ZŠ
8–0–0

23. Ţádost o odkoupení části pozemku parcela č. 1896 v k. ú. a majetku
města Týnec nad Labem – p. Ing. Pavol Vach.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města ţádost o odkoupení části pozemku parcela č.
1896 v k. ú. a majetku města Týnec nad Labem – p. Ing. Pavol Vach.
USNESENÍ č. 572 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů neschvaluje odkoupení části pozemku parcela č. 1896 v k. ú. a
majetku města Týnec nad Labem.
Hlasování :

8–0–0

24. Ţádost o odkoupení části pozemku parcela č. 821/5 v k.ú. a majetku
města Týnec nad Labem – p. Martin Fedora.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města ţádost o odkoupení části pozemku parcela č.
821/5 v k. ú. a majetku města Týnec nad Labem – p. Martin Fedora.
USNESENÍ č. 573 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje zveřejnit záměr na prodej části pozemku parcela č. 821/5
v k. ú. a majetku města Týnec nad Labem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.5. 2009
tajemník MěÚ
8–0–0

25. Diskuse:
paní Mgr Zuzana Hájková
 pozvánka na Pohádkový let – 30. 4. 2009
p. Ing. Josef Kantůrek
 protihluková stěna- silnice od Kojic
p. Václav Tvrdík
 prodej bytů – příprava podkladů
 dětské hřiště Vinařice – 1. 5. oprava a montáţ oplocení k cestě
 připlocení pozemků – proběhne kontrola
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paní MUDr. Eva Janurová
 poděkovala všem organizátorům a účinkujícím za krásný jarní koncert v kostele
p. Mgr. Hynek Radouš
 výsadba stromů „ Rybářský ostrov „ – podzim
 osvětlení morového sloupu – vyjádření památkářů
 www stránky města – do 15. 5. 2009
p. Vladimír Macháček – tajemník MěÚ
 informace – Sbírka Diakonie Broumov – od 11. 5. – 23. 5. 2009
Starosta města v 19 hodin 45 minut
ukončil jednání a poděkoval všem přítomným
zastupitelům města za účast a spolupráci.
Ověřovatelé zápisu :

paní Mgr. Zuzana Hájková

p. Mgr. Hynek Radouš

Josef Polák
starosta města

Zapsal: p. Vladimír Macháček, tajemník MěÚ

