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

Z á p i s č. : 13 - 2009
z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem,
konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin v kanceláři starosty
města Týnce nad Labem
Přítomni: 10 členů ZM
Omluveni z jednání: p. Vladimír Macháček ml.
Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 –
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710 / 2009

GRAM
Zahájení
Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM
Návrh programu jednání ZM
Kontrola usnesení č 682/2009 – 695/2009 z minulého jednání ZM ze dne 22. 10.
2009
Diskuse veřejnosti
Žádost – nájemníků bytového domu Ve Výmolu č. p. 480 o rekonstrukci vchodových
dveří, o opravu luxferových stěn a o objasnění
Žádost o projednání záležitosti špatného stavu hrobky pplk. Dítě na týneckém
hřbitově
Žádost p. Jarmila Brože - chodník
Žádost Svazu diabetiků ČR územní organizace Kolín o finanční podporu
Žádost manželů Miloslava Miluše Tolarových o zřízení výrobny solární energie
v areálu MITO
Žádost o změnu Územního plánu – společnost KOMPRES spol. s r. o.
Žádost o směnu pozemků v k.ú. Týnec nad Labem – p. Skorkovský Ladislav
Cenová nabídka na zpracování PD pro stavební povolení – úprava šaten ZŠ – p- Ing.
Martin Škorpík
Cenová nabídka na zpracování PD pro stavební povolení – rozšíření veřejného
osvětlení ul. Lžovická – Maděra a Šípek spol. s r. o.
Návrh Dodatku č. 3/2009 k smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu – SOP a. s.
Návrh Dodatku ke smlouvě o dílo č. 10/09 – Projekce Cihlář – Šanc, s. r. o.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Týnec nad Labem za rok 2009
Nápravné opatření k výsledku přezkoumání hospodaření města Týnec nad Labem za
rok 2009
Dopis p. RNDr. Karla Vašíčka – Týnecký zpravodaj
Návrh rozpočtu města Týnec nad Labem na rok 2010
Diskuse zastupitelstva
Závěr
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1. Zahájení :
Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 18 hodin a řídil starosta města
pan Josef Polák.

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 13. jednání ZM:
Ověřovatelé zápisu z 13. zasedání ZM :
• paní Mgr. Zuzana Hájková
• p. Václav Kučera

- Hlasování: 9 – 0 – 1
- Hlasování: 9 – 0 – 1

Zapisovatel:
• p. Bc. Bruno Krüger zástupce tajemníka MěÚ

- Hlasování: 10– 0 – 0

3. Návrh programu jednání ZM
p. Polák Josef přednesl návrh programu jednání ZM a návrh na rozšíření programu jednání
ZM :
21. Žádost o podepsání budoucí smlouvy – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene č. IV – 12 – 6008925/1
22. Žádost o prodej pozemku parcela č. 2156/10 v k.ú. Týnec nad Labem o výměře 43
m2 – manželé Kantůrkovi
23. Návrh na prominutí pohledávek – dávky sociální péče rok 2004 - 2006
24. Žádost o dotaci na opravu kulturního areálu „ OSTROV“ v Týnci nad Labem –
Středočeský kraj ( FROM )
25. Návrh Smlouvy o dílo – p. Ing. Ondřej Jareš – projektová a inženýrská činnost na
akci oprava kulturního areálu „ OSTROV“
26. Návrh záměru na prodej části pozemku parcely č. 557/3, 557/1, 557/4, 1430/3,
1430/4, 1430/6, 1430/7 v k. ú. Týnec nad Labem
27. Návrh žádosti o pořízení digitální katastrální mapy k. ú. Lžovic – Pozemkový fond ČR
Hlasování : 10 – 0 – 0

4. Kontrola usnesení z jednání ZM konaného dne 22. 10. 2009
Úvodní slovo: p. Josef Polák – starosta města
4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 682/2009 a 686/2009
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č. 684/2009, 688/2009 – 695/2009
4. – 3.
USNESENÍ č. 683 /2009
Prodej pozemku parcela č. 1200 v k. ú. a obci Týnec nad Labem o výměře 7 863 m2 , cena
: 350,- Kč/m2 , oddělení správy majetku vypracovalo návrh kupní smlouvy – úhrada 60%
ceny – 1 651 230,- Kč do 31. 12. 2009 a 40% ceny – 1 100 820 do 31. 12. 2010. V případě
neuhrazení kupní ceny se kupující zavazuje, že převede zpět pozemek prodávajícímu.
Zastupitel města p. Oldřich Motl podle § 83 odst. 2) zák. č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, požádal o vyloučení z projednávání a rozhodování tohoto bodu jednání
z důvodu střetu zájmů.
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USNESENÍ č. 696 /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 Kupní smlouvu a pověřuje
starostu města podpisem Kupní smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
starosta města
9-0–1

4. – 4.
USNESENÍ č. 685 /2009
Cenový návrh na vypracování Studie zástavby rodinných domů v lokalitě Z 10 a cenového
návrhu na vybudování infrastruktury – p. Ing. Ondřej Jareš.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města oslovením nejméně tří zájemců o
vypracování Studie.
Hlasování :

10 - 0 – 0

4. – 5.
USNESENÍ č. 687 /2009
Záměr na prodej části pozemku parcela č. 631 v k. ú. a obci Týnec nad Labem – byl řádně
zveřejněn – manželé Kantůrkovi – pozemek parcela č. 631/2 v k. ú. Týnec nad Labem,
výměra: 84 m2, paní Zdeňka Veselá - pozemek parcela č. 631/3 v k. ú. Týnec nad Labem,
výměra: 54 m2 a pozemek parcela č. 631a v k. ú. Týnec nad Labem, výměra: 8 m2. Cena :
150,- Kč/m2
Zastupitel města p. Ing. Josef Kantůrek podle § 83 odst. 2) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, požádal o vyloučení z projednávání a rozhodování tohoto
bodu jednání z důvodu střetu zájmů.
USNESENÍ č. 697 /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.
631 v k. ú. a obci Týnec nad Labem - manželé Kantůrkovi – pozemek parcela č. 631/2 v k.
ú. Týnec nad Labem, výměra: 84 m2, paní Zdeňka Veselá - pozemek parcela č. 631/3 v k.
ú. Týnec nad Labem, výměra: 54 m2 a pozemek parcela č. 631a v k. ú. Týnec nad Labem,
výměra: 8 m2.cena : 150,- Kč/m2 a ukládá oddělení správy majetku vypracovat kupní
smlouvy a pověřuje starostu města podpisem smluv. Při podpisu smluv uhradí kupující
celkovou cenu za pozemek a poplatek za vklad do katastrální mapy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 1. 2010
starosta města
9-0–1

5. Diskuse veřejnosti :
paní Marcela Mulenková:
- plíseň v ložnici – chemicky ošetřovat, topit a dostatečně větrat, ( výměna
oken a zateplení domu – finančně náročná akce – připravit varianty
financování ),
- výměna oken v domě č. p. 87 ( proč bude hradit město ) – dům č. p. 87 je
určen k celkové rekonstrukci a bude nadále ve vlastnictví města,
- požadavek na písemnou odpověď na dopis paní M. Mulenkové – starosta
města s paní M. Mulenkovou jednal osobně a požadoval záležitost za
vyřízenou. Příště bude komunikovat písemně.
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6 . Žádost – nájemníků bytového domu Ve Výmolu č. p. 480 o rekonstrukci
vchodových dveří, o opravu luxferových stěn a o objasnění
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - žádost nájemníků bytového domu Ve
Výmolu č. p. 480 o rekonstrukci vchodových dveří, o opravu luxferových stěn a o objasnění
– 1. podle jakého klíče je/byla rekonstrukce bytu ( bytová jádra, okna ) povolena některým
nájemníkům na vlastní náklady a jiným nájemníkům je/byla/bude rekonstrukce zaplacena
vlastníkem objektu
- 2. jakým způsobem bude provedena kompenzace nájemníkům, kterým byla schválena
rekonstrukce na vlastní náklady
1. rekonstrukce bytového jádra byla hrazena v bytě ( manželé Kubelkovi ) z důvodu
havarijního stavu elektrické instalace v uvedeném bytě ( ohrožení zdraví obyvatel a
majetku města ) – zastupitelstvo města rozhodlo provést celkovou rekonstrukci bytu.
Při prodeji bytu bude investice na opravu započtena do prodejní ceny( dle znaleckých
posudků ).
2. Při prodeji bytu budou investice na opravu – rekonstrukci bytu nájemníkům, kteří si
provádějí na své náklady opravy odečteny z prodejní ceny(dle znaleckých posudků ).
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem
bere
žádost nájemníků bytového domu Ve
Výmolu č. p. 480 o rekonstrukci vchodových dveří a o opravu luxferových stěn na vědomí a
pověřuje odbor správy majetku města vypracováním poptávkové projektové dokumentace
a oslovením nejméně tří firem o zaslání cenových nabídek.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

28. 2. 2010
tajemník MěÚ
10 – 0 - 0

7. Žádost o projednání záležitosti špatného stavu hrobky pplk. Dítě na
týneckém hřbitově
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o projednání záležitosti špatného
stavu hrobky pplk. Dítě na týneckém hřbitově.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere žádost o projednání záležitosti špatného stavu
hrobky pplk. Dítě na týneckém hřbitově na vědomí a pověřuje starostu města prověřením
možností na financování opravy ( dotace – grant ).
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

28. 2. 2010
starosta města
10 – 0 - 0

8. Žádost p. Jarmila Brože - chodník
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost p. Jarmila Brože – chodník.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere žádost p. Jarmila Brože – chodník na vědomí
pověřuje odbor správy majetku města vypracováním poptávkové projektové dokumentace
a oslovením nejméně tří firem o zaslání cenových nabídek.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 3. 2010
tajemník MěÚ
10 – 0 – 0
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9. Žádost Svazu diabetiků ČR územní organizace Kolín o finanční podporu
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost Svazu diabetiků ČR územní organizace
Kolín o finanční podporu.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere žádost Svazu diabetiků ČR územní organizace
Kolín o finanční podporu na vědomí a pověřuje starostu města dalším jednáním.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 1. 2010
starosta města
10 – 0 – 0

10. Žádost manželé Miloslav a Miluše Tolarovi o zřízení výrobny solární
energie v areálu MITO
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost manželů Tolarových o zřízení výrobny
solární energie v areálu MITO
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere žádost manželů Tolarových o zřízení výrobny
solární energie v areálu MITO na vědomí a pověřuje starostu města podpisem souhlasu
k připojení na síť NN.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 1. 2010
starosta města
10 – 0 – 0

11. Žádost o změnu Územního plánu – společnost KOMPRES spol. s r. o.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o změnu Územního plánu – společnost
KOMPRES spol. s r. o. – budova č. p. 121 ( stavba občanská vybavenost – bývalá ústředna
O2 ) – změna – bydlení .
USNESENÍ č. 698/2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. schvaluje návrh
změny Územního plánu Města Týnec nad Labem – navrhovatel: společnost KOMPRES spol.
s r. o. - budova č. p. 121 ( stavba občanská vybavenost – bývalá ústředna O2 ) – změna –
bydlení s podmínkou dle § 45 zákona č. 183/2006 Sb. , že úplnou úhradu nákladů na její
zpracování a na mapové podklady bude hradit navrhovatel.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
starosta města
10 – 0 – 0

12. Žádost o směnu pozemků v k.ú. Týnec nad Labem – p. Skorkovský
Ladislav
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o směnu pozemků v k.ú. Týnec nad
Labem – p. Skorkovský Ladislav ( pozemky parcela č. 2104/12 v k. ú. a obci Týnec nad
Labem a č. 2088/1 v k. ú. a obci Týnec nad Labem o výměře 49 m2 – návrh směny a
doplatku za pozemek parcela č. 1193 v k. ú. a obci Týnec nad Labem v majetku města o
výměře 213 m2 ).
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USNESENÍ č. 699 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. d) zák.
č.128/2000 Sb. o obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnit záměr na směnu
a prodej pozemku parcela č. 1193 v k. ú. a obci Týnec nad Labem v majetku města o
výměře 213 m2 .
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 1. 2010
tajemník MěÚ
10 – 0 – 0

13. Cenová nabídka na zpracování PD pro stavební povolení – úprava šaten
ZŠ – p- Ing. Martin Škorpík
Starosta města předložil Zastupitelstvu města cenovou nabídku na zpracování PD pro
stavební povolení – úprava šaten ZŠ – p- Ing. Martin Škorpík, cena: 25 000,- Kč
USNESENÍ č. 700 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. d) zák.
č.128/2000 Sb. o obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na
zpracování PD pro stavební povolení – úprava šaten ZŠ – p- Ing. Martin Škorpík, cena:
25 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 5. 2010
starosta města
10 – 0 – 0

14. Cenová nabídka na zpracování PD pro stavební povolení – rozšíření
veřejného osvětlení ul. Lžovická – Maděra a Šípek spol. s r. o.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města cenovou nabídku na zpracování PD pro
stavební povolení – rozšíření veřejného osvětlení ul. Lžovická – Maděra a Šípek spol. s r. o. ,
cena: 18 500,- Kč.
USNESENÍ č.701 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na zpracování PD pro
stavební povolení – rozšíření veřejného osvětlení ul. Lžovická – Maděra a Šípek spol. s r. o. ,
cena: 18 500,- Kč a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 5. 2010
starosta města
10 – 0 – 0

15. Návrh Dodatku č. 3/2009 k smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu – SOP
a. s.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Dodatku č. 3/2009 k smlouvě č. 96/02
o odvozu odpadu – SOP a. s.
USNESENÍ č.702 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje Dodatek č. 3/2009 k smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu –
SOP a. s. a pověřuje starostu města podpisem Dodatku.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
10 – 0 – 0
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16. Návrh Dodatku ke smlouvě č. 10/09 Projekce Cihlář – Šanc, s. r. o.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Dodatku ke smlouvě o dílo č. 10/09 –
Projekce Cihlář – Šanc, s. r. o.
USNESENÍ č. 703 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo č. 10/09 – Projekce
Cihlář – Šanc, s. r. o. a pověřuje starostu města podpisem Dodatku.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2010
starosta města
10 – 0 – 0

17. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Týnec nad Labem za
rok 2009
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
města Týnec nad Labem za rok 2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
města Týnec nad Labem za rok 2009 na vědomí.

18. Nápravné opatření k výsledku přezkoumání hospodaření města Týnec
nad Labem za rok 2009
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh nápravného opatření k výsledku
přezkoumání hospodaření města Týnec nad Labem za rok 2009.
USNESENÍ č.704/2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů schvaluje nápravné opatření k výsledku přezkoumání
hospodaření města Týnec nad Labem za rok 2009.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
hlavní účetní
10 – 0 – 0

19. Dopis p. RNDr. Karla Vašíčka – Týnecký zpravodaj
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - dopis p. RNDr. Karla Vašíčka – Týnecký
zpravodaj. Odpověděl p. Ing. Horymír Žmolil . Odpověď se vrátila – adresát neznámý.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere dopis p. RNDr. Karla Vašíčka – Týnecký
zpravodaj a odpověď p. Ing. Horymíra Žmolila na vědomí.

20. Návrh rozpočtu města Týnec nad Labem na rok 2010
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh rozpočtu města Týnec nad Labem na
rok 2010.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere návrh rozpočtu města Týnec nad Labem na rok
2010 na vědomí.
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21. Žádost o podepsání budoucí smlouvy – Smlouva o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV – 12 – 6008925/1
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o podepsání budoucí smlouvy –
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV – 12 – 6008925/1
USNESENÍ č. 705 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů schvaluje budoucí smlouvu – Smlouva o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV – 12 – 6008925/1 a pověřuje starostu města
podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
10 – 0 – 0

22. Žádost o prodej pozemku parcela č. 2156/10 v k.ú. Týnec nad Labem o
výměře 43 m2 – manželé Kantůrkovi
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o prodej pozemku parcela č. 2156/10
v k.ú. Týnec nad Labem o výměře 43 m2 – manželé Kantůrkovi.
USNESENÍ č. 706 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku parcela č.
2156/10 v k.ú. Týnec nad Labem o výměře 43 m2.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 1. 2010
starosta města
10 – 0 – 0

23. Návrh na prominutí pohledávek – dávky sociální péče rok 2004 - 2006
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh na prominutí pohledávek – dávky
sociální péče rok 2004 – 2006, celková výše: 41 733,- Kč.
USNESENÍ č. 707/2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 85 písm. f) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje prominutí pohledávek – dávky
sociální péče rok 2004 – 2006, celková výše: 41 733,- Kč.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 1. 2010
starosta města
10 – 0 – 0

24. Žádost o dotaci na opravu kulturního areálu „ OSTROV“ v Týnci nad
Labem – Středočeský kraj ( FROM )
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o dotaci na opravu kulturního areálu „
OSTROV“ v Týnci nad Labem – Středočeský kraj ( FROM )
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USNESENÍ č. 708/2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst
Středočeského kraje na projekt „ rekonstrukce – oprava kulturního zařízení „ Ostrov „
v Týnci nad Labem ve výši 3 807 667,- Kč celkových nákladů v rámci výzvy vyhlášené
Středočeským krajem v tomto dotačním titulu.
Současně Zastupitelstvo města Týnec nad Labem schvaluje zajištění financování projektu
„rekonstrukce – oprava kulturního zařízení „ Ostrov „ v Týnci nad Labem tzn. zajištění
spolufinancování města minimálně ve výši 5% tj. 190 764,- Kč celkových nákladů projektu
tak, aby bylo finančně kryto 100% nákladů akce v termínu plnění.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
starosta města
10 – 0 – 0

25. Návrh Smlouvy o dílo – p. Ing. Ondřej Jareš – projektová a inženýrská
činnost na akci oprava kulturního areálu „ OSTROV“
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy o dílo – p. Ing. Ondřej Jareš –
projektová a inženýrská činnost na akci oprava kulturního areálu „ OSTROV“, cena: 98 000,Kč.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere Smlouvu o dílo – p. Ing. Ondřej Jareš –
projektová a inženýrská činnost na akci oprava kulturního areálu „ OSTROV“, cena: 98 000,Kč na vědomí a pověřuje odbor správy majetku města oslovením nejméně tří firem o
zaslání cenových nabídek.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 1. 2010
tajemník MěÚ
10 – 0 – 0

26. Návrh záměru na prodej části pozemku parcely č. 557/3, 557/1,
557/4, 1430/3, 1430/4, 1430/6, 1430/7 v k. ú. Týnec nad Labem
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh záměru na prodej části pozemku
parcely č. 557/3, 557/1, 557/4, 1430/3, 1430/4, 1430/6, 1430/7 v k. ú. Týnec nad Labem
USNESENÍ č. 709 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku parcely
č. 557/3, 557/1, 557/4, 1430/3, 1430/4, 1430/6, 1430/7.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 1. 2010
starosta města
10 – 0 – 0

27. Návrh žádosti o pořízení digitální katastrální mapy k. ú. Lžovic –
Pozemkový fond ČR
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh žádosti o pořízení digitální katastrální
mapy k. ú. Lžovic – Pozemkový fond ČR.
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USNESENÍ č. 710 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů schvaluje pořízení digitální katastrální mapy k. ú. Lžovic –
Pozemkový fond ČR.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
starosta města
10 – 0 – 0

28. Diskuse:
p. Josef Polák
• sdělení, že dne 26. 11. 2009 SFŽP ČR akceptoval
naši žádost o podporu
z prostředků Operačního programu Životní prostředí na uvedený projekt – Kanalizace
v Týnci nad Labem – 1. stavba, Kanalizace v Týnci nad Labem – 2 stavba, Kanalizace
v obci Lžovice a ČOV Lžovice a Kanalizace v obci Vinařice.
Naše žádost bude odbornými útvary Státního fondu životního prostředí ČR posouzena
ve smyslu směrnice MŽP č. 05/2008 o poskytování finančních prostředků
z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze SFŽP ČR . Poté
bude předložena k dalšímu řízení.
• studně Bambousek – celková oprava a vyčištění
paní Mgr. Zuzana Hájková
• jubilea leden - únor 2010
• veřejné osvětlení – ulice Havlíčkova – předat p. Ing. Z. Hasoň
p. Oldřich Motl
• ul. Žižkova č. p. 39 – nebezpečné lešení – odbor dopravy a zprávy místních
komunikací
p. Mgr. Hynek Radouš
• poděkoval všem, kteří spolupracují s městem při přípravě Adventních oslav
Starosta města v 21 hodin
města za účast a spolupráci.

ukončil jednání a poděkoval všem přítomným zastupitelům

Ověřovatelé zápisu : paní Mgr. Zuzana Hájková

p. Václav Kučera

Josef Polák
starosta města

Zapsal: p. Bc. Bruno Krüger – zástupce tajemníka MěÚ
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