Městský úřad Týnec nad Labem
Masarykovo nám. čp. 1 , PSČ 281 26

Z á p i s č. : 3 - 2008
z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne
27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města Týnce nad Labem.
Přítomni: 11 členů ZM ,
Omluveni z jednání: Zápis obsahuje usnesení č. 297 / 2008 – 310 / 2008

PRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

GRAM
Zahájení.
Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Návrh programu jednání ZM.
Kontrola usnesení č 280/2007- 296/2007
z minulého jednání ZM ze dne
28.2.2008.
Diskuse veřejnosti.
Žádosti na osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2008.
Žádost o plynové topení – paní Tatíčková ul. Krále Jiřího č.64.
Nabídka – firma J.Brož – Elektroservis – veřejné osvětlení ve Vinařících – „obytná
zóna Švestkárna“.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Týnec nad Labem za rok 2007.
Nápravná opatření k výsledku hospodaření Města Týnec nad Labem za rok 2007.
Návrh smlouvy o poskytování služeb pro občany – Pečovatelskou službou Města
Týnec nad Labem.
Žádost o příspěvek na provoz – Centrum pro zdravotně postižené Středočeského
kraje Kolín.
Žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory organizacím a spolkům z rozpočtu
Města Týnec nad Labem na rok 2008.
Dodatek č. 1 k závazným ukazatelům ZŠ Týnec nad Labem,okres Kolín, příspěvková
organizace – navýšení neinvestiční dotace o 25.000,- Kč.
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2008.
Diskuse zastupitelstva.
Závěr.
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1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin
pan Josef Polák.

a řídil starosta města

2. Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Ověřovatelé zápisu z 3. zasedání ZM :p. Mgr. Radouš Hynek , p. Kučera Václav
Hlasování: 9 – 0 – 0
Zapisovatel:p. Macháček Vladimír – tajemník MěÚ.
Hlasování: 9 – 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.
16. Žádost o zapůjčení kulturního areálu „ OSTROV“.
17. Cenová nabídka na přemístění pilířů NN v ulici Sadová – cena : 39.955,50 Kč včetně
DPH.
18.Návrh smlouvy o zápisu obce a objednávka publikace – Encyklopedie Středočeský kraj
města a obce.
19. ČEZ – Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV. –
12 – 6500749/01.
Hlasování : 9 – 0 – 0
V 17hod. 15 minut se dostavily na jednání MZ paní Mgr. Hájková Zuzana a paní
Mgr. Pánková Hana.

4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM konaného 28.2.2008
Úvodní slovo: p. Polák Josef – starosta
4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 293 / 2008- svoz bioodpadu. Začátek od 1.5.2008.
4. - 2 .
Usnesení splněna :
Usnesení č. 280 / 2008 - 292 / 2008 a 294 / 2008 – 296 / 2008 .
4. – 3.
Bod č.12 z jednání ZM dne 28.2.2008 – Usnesení č. 289/2008 :
Žádost o koupi pozemku parcela č. 894 a část pozemku parcela č. 474/1 v k.ú. a obci Týnec
nad Labem o celkové ploše 45 m2. – pan Horáček Josef.
USNESENÍ č . 297 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů revokuje usnesení č. 289/2008 a schvaluje zveřejnit záměr na
prodej pozemku parcela č. 894 a část pozemku parcela č. 474/1 v k.ú. a obci Týnec
nad Labem o celkové ploše 45 m2.
Termín plnění : 31.5.2008
Zodpovídá : starosta
Hlasování : 10 – 0 - 1
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5. Diskuse veřejnosti :

6. Žádosti na osvobození od místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2008.
Starosta města předložil zastupitelstvu města – žádosti na osvobození od místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2008.
USNESENÍ č . 298 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a OZV č. 3 /2007 čl. I. schvaluje osvobození od místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2008 pro občany Města Týnec nad
Labem : paní Hornová Žaneta, pan Záleský Aleš, paní Robovská Eva, pan Tvrdík Jan, slečna
Blahošová Radmila, slečny Benešová Petra a Martina, pan Hanuš Petr, paní Schon Jana, pan
Schon Jaroslav a dcera Schon Catherine, paní Veselá Dana a syn Bureš Daniel,paní Volná
Milada a dcery Jana a Eliška, paní Klepetková Pavlína a Martina, pan Kostelecký Libor, pan
Zámiš Jaroslav a Rostislav a slečna Pospíšilová Jana, dále neschvaluje osvobození od
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2008 : pan Růžička Jiří.
Termín plnění : 30.4.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 - 0 – 0

7. Žádost o plynové topení – paní Tatíčková ul. Krále Jiřího č.64.
Starosta města předložil zastupitelstvu města – žádost o plynové topení – paní Tatíčková
Olga ul. Krále Jiřího č.64.
USNESENÍ č . 299 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

schvaluje žádost o plynové topení – paní Tatíčková Olga ul.

Krále Jiřího č.64 a pověřuje vedoucího odboru kanceláře úřadu, vnitřních věcí a
správy majetku oslovením třech firem k podání cenové nabídky.
Termín plnění : 31.8.2008
Zodpovídá : vedoucí odboru kanceláře úřadu,vnitřních věcí a správy majetku
Hlasování : 11 - 0 – 0

8. Cenová nabídka – firma J.Brož – Elektroservis – veřejné osvětlení ve
Vinařících – „obytná zóna Švestkárna“.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - cenovou nabídku – firma J.Brož –
Elektroservis – veřejné osvětlení ve Vinařících – „obytná zóna Švestkárna“. Cena :
104.200,- Kč včetně DPH.
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USNESENÍ č . 300 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku – firma J.Brož – Elektroservis –
veřejné osvětlení ve Vinařících – „obytná zóna Švestkárna“. Cena : 104.200,- Kč
včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Termín plnění : 31.8. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Týnec nad Labem za
rok 2007.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Města Týnec nad Labem za rok 2007.
USNESENÍ č . 301 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města
Týnec nad Labem za rok 2007.
Termín plnění : 30.4. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0

10. Nápravná opatření k výsledku hospodaření Města Týnec nad Labem za
rok 2007.
Starosta města předložil zastupitelstvu města – Nápravná opatření k výsledku hospodaření
Města Týnec nad Labem za rok 2007.
USNESENÍ č . 302/2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje nápravná opatření k výsledku hospodaření Města
Týnec nad Labem za rok 2007.
Termín plnění : 30.4. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0

11. Návrh smlouvy o poskytování služeb pro občany – Pečovatelskou
službou Města Týnec nad Labem.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - Návrh smlouvy o poskytování služeb pro
občany – Pečovatelská služba Města Týnec nad Labem.
USNESENÍ č.303 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
schvaluje smlouvy o poskytování služeb pro občany –
Pečovatelská služba Města Týnec nad Labem a pověřuje starostu města podpisem
smluv.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 - 0
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12. Žádost o příspěvek na provoz – Centrum pro zdravotně postižené
Středočeského kraje Kolín.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - žádost o příspěvek na provoz – Centrum
pro zdravotně postižené Středočeského kraje Kolín.
USNESENÍ č.304 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje příspěvek na provoz – Centrum pro zdravotně
postižené Středočeského kraje Kolín ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 - 0

13. Žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory organizacím a spolkům z
rozpočtu Města Týnec nad Labem na rok 2008.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - žádosti o poskytnutí veřejné finanční
podpory organizacím a spolkům z rozpočtu Města Týnec nad Labem na rok 2008.
Diskuse :p. ing. Kantůrek, p. Mgr. Radouš Hynek, paní MUDr. Janurová Eva,
Rozpočet, žádosti,
USNESENÍ č. 305 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1)
a § 85 písm. c) zák.č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje žádosti o poskytnutí veřejné
finanční podpory organizacím a spolkům z rozpočtu Města Týnec nad Labem na
rok 2008 a pověřuje starostu města podpisem smluv. Rozpis veřejné finanční
podpory organizacím a spolkům z rozpočtu Města Týnec nad Labem – příloha č.1
zápisu.
Termín plnění:31.12.2008
Zodpovídá: starosta města
Hlasování: 11 – 0 - 0

14 . Dodatek č. 1 k závazným ukazatelům ZŠ Týnec nad Labem,okres Kolín,
příspěvková organizace – navýšení neinvestiční dotace o 25.000,- Kč.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - Dodatek č. 1 k závazným ukazatelům ZŠ
Týnec nad Labem,okres Kolín, příspěvková organizace – navýšení neinvestiční dotace o
25.000,- Kč.
Diskuse :p.Macháček Vladimír ml., p.ing. Kantůrek Josef, p. Mgr. Radouš Hynek, p. Tvrdík
Václav,
Osvětlení haly, kontrola,
USNESENÍ č.306 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1 ) zák.č.128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – schvaluje Dodatek č. 1 k závazným ukazatelům ZŠ Týnec nad
Labem,okres Kolín, příspěvková organizace – navýšení neinvestiční dotace o
25.000,- Kč – osvětlení haly.
Termín plnění : 30.6.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0
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15. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2008.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - Návrh rozpočtového opatření č. 1/2008.
USNESENÍ č. 307 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 84 písm. b ) zák.č.128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2008.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 - 0

16. Žádost o zapůjčení kulturního areálu „ OSTROV“.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - Žádost o zapůjčení kulturního areálu „
OSTROV“ – TJ Sokol oddíl fotbalu , mužstvo B.
USNESENÍ č. 308 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje cenu pronájmu Ostrova na kulturní akce pro rok 2008:
3.000,- Kč/ akce + náklady el.energie , voda.
Termín plnění : 31.12.2008
Hlasování : 11 – 0 – 0

17. Cenová nabídka na přemístění pilířů NN v ulici Sadová – cena :
39.955,50 Kč včetně DPH.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - cenovou nabídku na přemístění pilířů NN
v ulici Sadová – cena : 39.955,50 Kč včetně DPH.
Diskuse : p.Macháček Vladimír ml., p.ing. Kantůrek Josef, p. Tvrdík Václav,
Reklamace, kolaudace.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města jednáním s firmou ČEZ o odstranění
pochybení s umístěním zařízení NN v ulici Sadová – reklamace díla.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0

18. Návrh smlouvy o zápisu obce a objednávka publikace – Encyklopedie
Středočeský kraj - města a obce.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - návrh smlouvy o zápisu obce a objednávku
publikace – Encyklopedie Středočeský kraj - města a obce. Cena : A4 – 5.000,- Kč bez DPH.
USNESENÍ č. 309 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o zápisu obce a objednávku publikace –
Encyklopedie Středočeský kraj - města a obce. Cena : 2 x A4 – 10.000,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0
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19. ČEZ – Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV. – 12 – 6500749/01.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - ČEZ – Návrh smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV. – 12 – 6500749/01 – Týnec nad Labem , Lžovická
– chatová oblast – kabel VN, TS, NN.
USNESENÍ č. 310 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene č. IV. – 12 – 6500749/01 a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0

20. Diskuse:
pan Mgr. Hynek Radouš
• ceny pozemků Města Týnec nad Labem na prodej – pracovní jednání dne 10.4.2008
v 17,- hod. ,
paní Mgr. Zuzana Hájková
• informace kulturní komise – dne 12.4.2008 - Dětský karneval v sportovní hale,
paní MUDr. Eva Janurová
• zabezpečení pořádku „ Dětské hřiště u knihovny“ ,
paní Mgr. Hana Pánková
• rozpis kulturní komise – blahopřání našim občanům ( jubilantům),
pan ing. Josef Kantůrek
• finanční dotace na vybavení Policie ČR v Týnci nad Labem,
pan Josef Polák
• informace Územní plán Města Týnec nad Labem – dne 26.3.2008 v 14,- hod. se
uskutečnilo veřejné projednání návrhu Konceptu ÚP v knihovně,
• slavnostní předání dekretu o udělení znaku a vlajky Městu Týnec nad Labem dne
1.4.2008 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR – zúčastní se za Město Týnec nad
Labem starosta a místostarosta města,
• zpracovaná nová studie fotbalových kabin – 28.3.2008 bude předána zástupci
fotbalového oddílu k posouzení ,
• informace o jednání na Krajském úřadu ohledně dotací – Základní škola ( šatny,
hřiště), projektová dokumentace na kanalizaci a chodník do Lžovic,
• zpoplatnění vypouštění odpadních vod z města do Labe – probíhají jednání a výpočty
– předpoklad cca 200.000,- Kč ročně od roku 2007 do zahájení výstavby kanalizace
a ČOV.
Starosta města v 19 hodin 30 minut
ukončil jednání a poděkoval všem přítomným
zastupitelům města za účast a spolupráci.
Polák Josef
starosta města
Ověřovatelé zápisu :
- pan Mgr. Radouš Hynek
- pan Kučera Václav

Zapsal: pan Macháček Vladimír str. – tajemník MěÚ
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PŘÍLOHA č. 1. k zápisu č. 3 – 2008 :

Rozpis veřejné finanční podpory organizacím a spolkům z rozpočtu
Města Týnec nad Labem na rok 2008.

Organizace
MŠ - sdružení rodičů
ASPV - cvičení žen
TJ Sokol oddíl tenisu
TJ Sokol - oddíl šachů
TJ Sokol vysokohorské turistiky
TJ Sokol oddíl kopané
TJ Sokol oddíl stol. tenisu

Granty

Činnost

Paragraf

Položka

0

4000

3149

5222

4000

29500

3419

5222

15000

22000

3419

5222

0

0

3419

5222

5000

0

3419

5222

15000

55000

3419

5222

0

0

3419

5222

Oddíl Kamarád

2500

3500

3421

5222

ATOM-KČT

6000

13000

3421

5222

Myslivecké sdružení Týnec n.L.

3000

5000

3429

5222

Kynologická organizace

3000

5000

3429

5222

Zahrádkářský svaz

0

1000

3429

5222

Český rybářský svaz

0

10000

3429

5222

Filatelisté

0

0

3429

5222

Český svaz včelařů ZO Týnec nad
Labem
Sdružení zdrav. postiž.

0

6000

3429

5222

SDH Lžovice
Celkem

0

7000

3543

5222

4000

0

5512

5222

57500

161000

