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

Z á p i s č. : 8 - 2009
z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem,
konaného dne 30. 7. 2009 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. , paní Hana Pánková
Zápis obsahuje usnesení č. 625 / 2009 – 638 / 2009
PRO
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GRAM
Zahájení
Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 8. jednání ZM
Návrh programu 8. jednání ZM
Kontrola usnesení č 606/2009 – 624/2009 z minulého jednání ZM ze dne 25. 6.
2009
Diskuse veřejnosti
Oznámení o důvodu na osvobození od místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2009
Žádost TJ Sokol – oddíl stolního tenisu o poskytnutí finančního příspěvku na opravu
podlahy
Návrh Dodatku č. 8, k pojistné smlouvě č. 7720155801 ze dne 29. 12. 2006
Návrh smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy č. 144/2009 – VČP
Net, s. r. o.
Návrh smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy č. 143/2009 – VČP
Net, s. r. o.
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – k záměru „ Činnost prováděná hornickým způsobem na ložisku
Konárovice – Veletov „
Zprávy Kontrolní komise o výsledku veřejnoprávní kontroly u ZŠ Týnec nad Labem a
paní Lenky Krejčíkové
Diskuse zastupitelstva
Závěr

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

Starosta města Josef Polák, požádal na začátek jednání ZM o uctění památky
minutou ticha úmrtí - vážené paní Anežky Nohejlové (nejstarší občanky města ).
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2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:
Ověřovatelé zápisu z 8. zasedání ZM :
• p. Oldřich Motl
- Hlasování: 7 – 0 – 0
• p. Josef Vomáčka
- Hlasování: 7 – 0 – 0
Zapisovatelka:
• paní Mgr. Zuzana Hájková

- 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
13. Návrh Smlouvy převodu vlastnictví k majetku České republiky – v celkové účetní
ceně 14 550,13 Kč
14. Návrh Smlouvy o Smlouvě budoucí č. 1022 C 09/15 – „ Kanalizace v Týnci nad
Labem – 1. stavba“ – Pozemkový fond ČR
15. Cenový návrh – rekonstrukce bytového jádra a elektroinstalace – byt manželů
Kubelkových, Ve Výmolu č. 480
16. Grant – Program Fondu dopravně bezpečnostních opatření – Město Týnec nad
Labem, výše dotace: 455 000,- Kč, spoluúčast města 20% - 91 000,- Kč
17. Žádost města o bezúplatný převod zemědělských pozemků – k. ú. Lžovice,
Pozemkový fond, pozemek parcela č. 169/1, 172 a 181
18. Návrh Smlouvy na rekonstrukci veřejného osvětlení v Týnci nad Labem, Lžovicích a
Vinařících – firma ELZED Praha s. r. o.
19. Žádost o pronájem pozemku parcela č. 91/1 v k. ú. Týnec nad Labem o výměře 6
m2 – p. Pavel Nejdl
20. Návrh na uzavření Smlouvy na opravu ( rekonstrukci ) oken na kostele Panny
Marie Sedmibolestné v Týnci nad Labem na hřbitově s firmou CIT spol. s r. o.
Hlasování : 7 – 0 – 0

4. Kontrola usnesení z jednání ZM konaného dne 25. 6. 2009
Úvodní slovo: p. Josef Polák – starosta města
4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 606/2009, 608/2009, 611/2009, 612/2009 a 617/2009
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č.607/2009, 609/2009, 610/2009, 613/2009 – 616/2009, 619/2009 - 624/2009
4. – 3.
Usnesení č. 618/2009
Záměr byl řádně zveřejněn na pronájem části pozemku parcela č. 820/2 v k. ú. Týnec nad
Labem pro účely vjezdu. Výměra 50 m2. Cena :500,- Kč/rok .
USNESENÍ č. 625 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje pronájem pozemku parcela č. 820/2 v k.ú.
Týnec nad Labem – výměra 5x10 m – p. Miroslav Růžička , cena pronájmu :500,Kč / rok a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pronájmu.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2009
starosta města
7-0–0
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5. Diskuse veřejnosti :
6. 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
Šebelková – č. j. 2411.
USNESENÍ č. 626 /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
promíjí poplatek od 1. 7. 2009 - slečně Janě Šebelkové – č. j. 2411.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2009
tajemník MěÚ
7–0–0

7. Žádost TJ Sokol – oddíl stolního tenisu o poskytnutí finančního příspěvku
na opravu podlahy
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost TJ Sokol – oddíl stolního tenisu o
poskytnutí finančního příspěvku na opravu podlahy – 24 000,- Kč.
USNESENÍ č. 627 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje nákup materiálu na opravu podlah, v celkové výši
max. 24 000,- Kč.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 11. 2009
starosta města
7-0–0

8. Návrh Dodatku č. 8, k pojistné smlouvě č. 7720155801 ze dne 29. 12.
2006
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Dodatku č. 8, k pojistné smlouvě č.
7720155801 ze dne 29. 12. 2006, letní kino – výše platby 658,- Kč.
USNESENÍ č. 628 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Dodatek č. 8, k pojistné smlouvě č. 7720155801 ze
dne 29. 12. 2006, letní kino – výše platby 658,- Kč a pověřuje starostu města podpisem
Dodatku č. 8.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 9. 2009
starosta města
7–0–0

9. Návrh smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy č.
144/2009 – VČP Net, s. r. o.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh smlouvy o podmínkách uzavření
budoucí kupní smlouvy č. 144/2009 – VČP Net, s. r. o.
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USNESENÍ č. 629 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o podmínkách uzavření budoucí kupní
smlouvy č. 144/2009 – VČP Net, s. r. o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
7–0–0

10. Návrh smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy č.
143/2009 – VČP Net, s. r. o.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh smlouvy o podmínkách uzavření
budoucí kupní smlouvy č. 143/2009 – VČP Net, s. r. o.
USNESENÍ č. 630 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o podmínkách uzavření budoucí kupní
smlouvy č. 143/2009 – VČP Net, s. r. o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
7–0–0

11. Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů – k záměru „ Činnost prováděná hornickým
způsobem na ložisku Konárovice – Veletov „
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost Posuzování vlivů na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – k záměru „ Činnost
prováděná hornickým způsobem na ložisku Konárovice – Veletov „.
Zastupitelstvo města bere informaci na vědomí a pověřuje Odbor územního a stavebního
řízení – stavební úřad a Odbor životního prostředí a zemědělství , přípravou podkladů pro
posouzení vlivů na životní prostředí.

12. Zprávy Kontrolní komise o výsledku veřejnoprávní kontroly u ZŠ Týnec
nad Labem a paní Lenky Krejčíkové
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Zprávy Kontrolní komise o výsledku
veřejnoprávní kontroly u ZŠ Týnec nad Labem – bez závad a paní Lenky Krejčíkové – bez
závad.
Zastupitelstvo města bere výsledky veřejnoprávních kontrol na vědomí.

13. Návrh Smlouvy převodu vlastnictví k majetku České republiky –
v celkové účetní ceně 14 550,13 Kč
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - návrh Smlouvy převodu vlastnictví
k majetku České republiky – v celkové účetní ceně 14 550,13 Kč.
USNESENÍ č. 631 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,ve
znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České
republiky – v celkové účetní ceně 14 550,13 Kč a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
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Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 9. 2009
starosta města
7–0–0

14. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí č. 1022 C 09/15 – „ Kanalizace
v Týnci nad Labem – 1. stavba“ – Pozemkový fond ČR
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - návrh Smlouvy o smlouvě budoucí č. 1022
C 09/15 – „ Kanalizace v Týnci nad Labem – 1. stavba“ – Pozemkový fond ČR
USNESENÍ č. 632 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1022 C 09/15 – „
Kanalizace v Týnci nad Labem – 1. stavba“ – Pozemkový fond ČR a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
7–0–0

15. Cenový návrh – rekonstrukce bytového jádra a elektroinstalace – byt
manželů Kubelkových, Ve Výmolu č. 480
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Veřejnou zakázku malého rozsahu cenový
návrh – rekonstrukce bytového jádra a elektroinstalace – byt manželů Kubelkových, Ve
Výmolu č. 480, cena : 183 600,- Kč – p. František Novák, 190 460,- Kč - p. Ladislav
Štěpánek a 195 870,- - p. Jan Truhlář.
USNESENÍ č. 633/2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje cenový návrh – rekonstrukce bytového jádra a
elektroinstalace – byt manželů Kubelkových, Ve Výmolu č. 480, cena : 183 600,- Kč – p.
František Novák a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2009
starosta města
7–0–0

16 Grant – Program Fondu dopravně bezpečnostních opatření – Město
Týnec nad Labem, výše dotace: 455 000,- Kč, spoluúčast města 20% 91 000,- Kč
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Grant – Program Fondu dopravně
bezpečnostních opatření pro Město Týnec nad Labem, výše dotace: 455 000,- Kč,
spoluúčast města 20% - 91 000,- Kč
USNESENÍ č. 634/2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje grant z Programu Fondu dopravně bezpečnostních opatření –
pro Město Týnec nad Labem, výše dotace: 455 000,- Kč a spoluúčast města 20% - 91 000,Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy .
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
7–0–0
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17. Žádost města o bezúplatný převod zemědělských pozemků – k. ú.
Lžovice, Pozemkový fond, pozemek parcela č. 169/1, 172 a 181
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost města o bezúplatný převod
zemědělských pozemků – k. ú. Lžovice, Pozemkový fond, pozemek parcela č. 169/1, 172 a
181
USNESENÍ č . 635 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle § 5 odst. 1 písm. a),b),c) a e) zákona č.
95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků, ve znění pozdějších
předpisů schvaluje bezúplatný převod zemědělských pozemků na Město Týnec nad
Labem :
- pozemek parcela č. 169/1 v k.ú. Lžovice výměra
3 363,- m2,
- pozemek parcela č. 172 v k.ú. Lžovice výměra
4 564,- m2,
- pozemek parcela č. 181 v k.ú. Lžovice výměra
5 802,- m2,
a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o převodu.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2009
starosta města
7–0–0

18. Návrh Smlouvy na rekonstrukci veřejného osvětlení v Týnci nad Labem,
Lžovicích a Vinařících – firma ELZED Praha s. r. o.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy na rekonstrukci veřejného
osvětlení v Týnci nad Labem, Lžovicích a Vinařících – firma ELZED Praha s. r. o., celková
cena díla dle položkového rozpočtu 7 794 944,- Kč
USNESENÍ č. 636 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 písm. m) zák. č.
128/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu na rekonstrukci veřejného
osvětlení v Týnci nad Labem, Lžovicích a Vinařících – firma ELZED Praha s. r. o., celková
cena díla dle položkového rozpočtu 7 794 944,- Kč a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 7. 2010
starosta města
7–0–0

19. Žádost o pronájem pozemku parcela č. 91/1 v k. ú. Týnec nad Labem o
výměře 6 m2 – p. Pavel Nejdl
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o pronájem pozemku parcela č. 91/1
v k. ú. Týnec nad Labem o výměře 6 m2 – p. Pavel Nejdl
USNESENÍ č. 637 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. , ve
znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnit záměr na pronájem pozemku parcela č. 91/1
v k. ú. Týnec nad Labem o výměře 6 m2.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2009
tajemník MěÚ
7–0–0

7

20. Návrh na uzavření Smlouvy na opravu ( rekonstrukci ) oken na kostele
Panny Marie Sedmibolestné v Týnci nad Labem na hřbitově s firmou CIT
spol. s r. o.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh na uzavření Smlouvy na opravu (
rekonstrukci ) oken na kostele Panny Marie Sedmibolestné v Týnci nad Labem na hřbitově
s firmou CIT spol. s r. o.
USNESENÍ č. 638 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. , ve znění
pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu na opravu ( rekonstrukci ) oken na kostele Panny
Marie Sedmibolestné v Týnci nad Labem na hřbitově s firmou CIT spol. s r. o. – 1. etapa
148 940,- Kč s DPH.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2009
starosta města
7–0–0

21. Diskuse:
p. Josef Polák
• informace Ministerstvo zemědělství ČR zařadilo Město Týnec nad Labem do Seznamu
aglomerací s EO nad 2000 – ČOV a kanalizace
p. Oldřich Motl
• cesta k Labi a fotbalovému hřišti – v srpnu úprava
p. Václav Tvrdík
• měřič rychlosti Tyršova ul. – špatné trafo ( firma zaslala jiný typ – reklamace ) do
15. 8. 2009
• fólie na záhonky
• oslavy 900. let Týnce – koncem srpna pracovní jednání ZM
paní Mgr. Zuzana Hájková
• 29. 8. 2009 – konec prázdnin - rozloučení dětí a mládež
• pohledy – do konce srpna
pan Mgr. Hynek Radouš
• finanční pomoc některé obci, která byla zasažena přívalovým deštěm, povodní –
srpen 2009 ZM
Starosta města v 19 hodin
města za účast a spolupráci.

Ověřovatelé zápisu :

ukončil jednání a poděkoval všem přítomným zastupitelům

p. Oldřich Motl

p. Josef Vomáčka
Josef Polák
starosta města
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Zapsala: paní Mgr. Zuzana Hájková

