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

Z á p i s č. : 10 - 2008
z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne
7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města Týnce nad Labem.
Přítomni: 9 členů ZM ,
Omluveni z jednání:p. Macháček Vladimír ml., paní Mgr. Pánková Hana.
Zápis obsahuje usnesení č. 398 / 2008 – 406 / 2008
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GRAM
Zahájení.
Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Návrh programu jednání ZM.
Kontrola usnesení č 380/2008 - 397/2008
z minulého jednání ZM ze dne
17.7..2008.
Diskuse veřejnosti.
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu ČR – termín
voleb a stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí.
Diakonie Broumov – žádost o příspěvek na svoz humanitárních sbírek.
Návrh cenové nabídky na vyhotovení symbolů Města Týnec nad Labem – vlajka,znak.
Cenové nabídky na dodávku a montáž plynového topení – byty - pan Pokorný Jiří a
paní Coufalová Veronika.
Návrh smlouvy na ozvučení a osvětlení hudebního festivalu – pan Petr Adamec.
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2008.
Diskuse zastupitelstva.
Závěr.

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

2. Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Ověřovatelé zápisu z 10. zasedání ZM : p. Vomáčka Josef a p. Tvrdík Václav.
Hlasování: 8 – 0 – 0
Zapisovatel:p. Macháček Vladimír – tajemník MěÚ,
Hlasování: 8 – 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.
12.Žádost o příspěvek Středočeského kraje na financování potřeb jednotky Sboru
dobrovolných hasičů zřízené obcí na rok 2008 – oprava havarijního stavu a doplnění
požárního vozu CAS 32 T 815 – požadovaný příspěvek kraje ve výši : 550.000,- Kč,
celkové náklady : 638.500,- Kč.
13.Žádost o změnu nájemní smlouvy na část pozemku parcela č. 72/2 v k.ú. Lžovice.
14.Nabídka na uspořádání dvou koncertů – Středočeského symfonického orchestru –
cena celkem: 41.000,- Kč.
15. Příspěvek na léčbu Sáry Kališové z Týnce u Břeclavi.
Hlasování : 8 – 0 – 0

4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM konaného 17.7.2008
Úvodní slovo: p. Polák Josef – starosta
4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 390 / 2008 , 391 / 2008 a 395/2008.
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č. 380 / 2008 - 389 / 2008, 392/2008 – 394/2008, 396/2008 a 397 / 2008.
4. – 3.
Bod č. 17 z jednání ZM dne 27.3.2008 :
Cenová nabídka na přemístění pilířů NN v ulici Sadová – cena : 39.955,50 Kč včetně DPH.
USNESENÍ č . 398 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje nabídka na přemístění pilířů NN v ulici
Sadová – cena : 39.955,50 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o dílo.
Termín plnění : 31.8.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 - 0 – 0
4. – 4.
Bod č. 16 z jednání ZM dne 17.7.2008 :
Žádost na osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2008 – paní Dana
Biliková.
USNESENÍ č . 399 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje osvobození od místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na část rok 2008 dle OZV č.03/07 – paní Dana Biliková.

Termín plnění : 31.8.2008
Zodpovídá : tajemník MěÚ
Hlasování : 8 - 0 – 0
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5. Diskuse veřejnosti :

6. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu ČR
– termín voleb a stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních
komisí.
Starosta města předložil zastupitelstvu města informaci o volbách do Zastupitelstva
Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu ČR – termín voleb a stanovení minimálního
počtu členů okrskových volebních komisí.
Termín konání : 17. a 18. října 2008
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí :
dle § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb. , o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji počet členů okrskových volebních
komisí : okrskové volební komise Týnec nad Labem – počet členů min. 6 , okrskové volební
komise Lžovice a Vinařice – počet členů min. 4.
Zastupitelstvo města bere informaci o volbách do Zastupitelstva Středočeského kraje a
do Senátu Parlamentu ČR na vědomí .
Termín plnění : 31.10.2008
Zodpovídá : starosta města

7. Diakonie Broumov – žádost o příspěvek na svoz humanitárních sbírek.
Starosta města předložil zastupitelstvu města žádost Diakonie Broumov
svoz humanitárních sbírek.Návrh výše příspěvku : 5.000,- Kč.

o příspěvek na

USNESENÍ č . 400 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje příspěvek pro Diakonii Broumov na svoz
humanitárních sbírek - výše příspěvku : 5.000,- Kč a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
Termín plnění : 30.9.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 - 0 – 0
V 18hodin 30 minut se na jednání ZM dostavil p. ing. Kantůrek Josef.

8. Návrh cenové nabídky na vyhotovení symbolů Města Týnec nad Labem –
vlajka,znak.
Starosta města předložil zastupitelstvu města návrh cenové nabídky na vyhotovení symbolů
Města Týnec nad Labem – vlajka,znak .
Diskuse : paní MUDr. Janurová Eva,p. Mgr.Radouš Hynek, p. ing. Kantůrek Josef, p. Tvrdík
Václav
Kvalita materiálů, cena, údržba
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem pověřuje starostu města zajištěním osobní schůzky
se zástupci firmy.
Termín plnění : 30.9.2008
Zodpovídá : starosta města
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9. Cenové nabídky na dodávku a montáž plynového topení – byty - pan
Pokorný Jiří a paní Coufalová Veronika.
Starosta města předložil zastupitelstvu města návrhy cenových nabídek na dodávku a
montáž plynového topení – byty - pan Pokorný Jiří a paní Coufalová Veronika od firem :
Byt Pokorný :
1. V + H Kolín s.r.o.
- cena :74.215,- Kč bez DPH
2. Pokorný Josef Jestřábí Lhota
- cena :56.572,- Kč bez DPH
3. Mlika Radovan Týnec nad Labem - cena :54.544,65 Kč bez DPH
Byt Coufalová :
1. V + H Kolín s.r.o.
- cena :76.660,- Kč bez DPH
2. Pokorný Josef Jestřábí Lhota
- cena :54.526,- Kč bez DPH
3. Mlika Radovan Týnec nad Labem - cena :43.981,27 Kč bez DPH
Diskuse : p. Tvrdík Václav, p. ing. Kantůrek Josef, paní Mgr. Hájková Zuzana, paní MUDr.
Janurová Eva,
Reference, kvalita, projekt,

USNESENÍ č . 401 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenové nabídky na dodávku a montáž
plynového topení – byty - pan Pokorný Jiří a paní Coufalová Veronika od firmy pan
Pokorný Josef, Jestřábí Lhota – ceny : 56.572,- Kč a 54.526,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem smluv .
Termín plnění : 30.10. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 9 – 0 – 0

10. Návrh smlouvy na ozvučení a osvětlení hudebního festivalu – pan Petr
Adamec.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - návrh smlouvy na ozvučení a osvětlení
hudebního festivalu – pan Petr Adamec , cena : 6000,- Kč.
USNESENÍ č . 402 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvu na ozvučení a osvětlení hudebního
festivalu – pan Petr Adamec, cena : 6.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Termín plnění : 31.8. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 9 – 0 – 0

11. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2008.
Starosta města předložil zastupitelstvu města návrh rozpočtového opatření č. 4/2008.
USNESENÍ č.403 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 84 písm. b ) zák.č.128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2008.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 9 – 0 - 0
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12. Žádost o příspěvek Středočeského kraje na financování potřeb jednotky
Sboru dobrovolných hasičů zřízené obcí na rok 2008 – oprava havarijního
stavu a doplnění požárního vozu CAS 32 T 815 – požadovaný příspěvek
kraje ve výši : 550.000,- Kč, celkové náklady : 638.500,- Kč.
Starosta města předložil zastupitelstvu města žádost o příspěvek Středočeského kraje na
financování potřeb jednotky Sboru dobrovolných hasičů zřízené obcí na rok 2008 – oprava
havarijního stavu a doplnění požárního vozu CAS 32 T 815 – požadovaný příspěvek kraje ve
výši : 550.000,- Kč, celkové náklady : 638.500,- Kč.
USNESENÍ č . 404 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje žádost o příspěvek Středočeského kraje na
financování potřeb jednotky Sboru dobrovolných hasičů zřízené obcí na rok 2008
oprava havarijního stavu a doplnění požárního vozu CAS 32 T 815 – požadovaný
příspěvek kraje ve výši : 550.000,- Kč, celkové náklady : 638.500,- Kč.
Termín plnění : 31.12. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 9 – 0 – 0

13.Žádost o změnu nájemní smlouvy na část pozemku parcela č. 72/2
v k.ú. Lžovice.
Starosta města předložil zastupitelstvu města žádost o změnu nájemní smlouvy na část
pozemku parcela č. 72/2 v k.ú. Lžovice.
Diskuse : p. Tvrdík Václav, p. ing. Kantůrek Josef, paní Mgr. Hájková Zuzana
Stav pohledávek, záměr

USNESENÍ č.405 /2008
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.
72/2 v k.ú. Lžovice v majetku Města Týnec nad Labem.

Termín plnění : 31.8. 2008
Zodpovídá : tajemník MěÚ
Hlasování : 9 – 0 – 0

14. Nabídka na uspořádání dvou koncertů – Středočeského symfonického
orchestru – cena celkem: 41.000,- Kč.
Starosta města předložil zastupitelstvu města nabídku na uspořádání dvou koncertů –
Středočeského symfonického orchestru – cena celkem: 41.000,- Kč.

USNESENÍ č . 406 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje nabídku na uspořádání dvou koncertů –
Středočeského symfonického orchestru – cena celkem: 41.000,- Kč a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 9 – 0 – 0
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15. Příspěvek na léčbu Sáry Kališové z Týnce u Břeclavi.
Pan Vomáčka Josef předložil Zastupitelstvu města informaci o nemoci Sáry Kališové z Týnce
u Břeclavi.
Zastupitelstvo města bere informaci o nemoci Sáry Kališové z Týnce u Břeclavi na
vědomí a pověřuje p. Vomáčku Josefa a p. ing. Kantůrka Josefa o doplnění informací, aby
mohlo rozhodnout o výši příspěvku.
Termín plnění : 30.9.2008
Zodpovídá : p. Vomáčka Josef a p. ing. Kantůrek Josef
Hlasování : 9 – 0 – 0

16. Diskuse:
paní Mgr. Zuzana Hájková
• Možnost uspořádání „ Westernového odpoledne pro děti“.
paní MUDr. Eva Janurová
• Hodnocení úklidu města – pochválení pracovníků Technických služeb města.
pan ing. Josef Kantůrek
• Výstavba hřiště ve Vinařících – zahájení stavby – konec srpna začátek září 2008.

Starosta města v 19hodin 25minut
ukončil jednání a poděkoval všem přítomným
zastupitelům města za účast a spolupráci.

Ověřovatelé zápisu : pan Vomáčka Josef

pan Tvrdík Václav

Polák Josef
starosta města

Zapsal: pan Macháček Vladimír str. – tajemník MěÚ

