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

Z á p i s č. : 12 - 2008
z 12. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne
25.9. 2008 od 17.30 hodin v kanceláři starosty Města Týnce nad Labem.
Přítomni: 11 členů ZM ,
Omluveni z jednání: Zápis obsahuje usnesení č. 417 / 2008 – 434 / 2008

PRO
1.
2.
3.
4.

GRAM
Zahájení.
Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Návrh programu jednání ZM.
Kontrola usnesení č 398/2008 - 406/2008
z minulého jednání ZM ze dne
7.8..2008.
5. Diskuse veřejnosti.
6. Návrh nabídkových listů na přívody elektro pro napájení měřičů rychlosti a
zvýraznění přechodů pro chodce v Týnci nad Labem a Lžovicích .
7. Návrh na výběr nejvhodnějšího dodavatele služeb v oblasti řízení projektů :
„ Poskytování služeb v oblasti řízení projektů a získávání dotací z fondů EU“.
8. Návrh smlouvy o dílo – Investorský ( technický) dozor pro akci „ Výstavba
víceúčelového hřiště s polyuretanovým povrchem Vinařice“.
9. Žádost o uzavření nájemní smlouvy s ZOD Zálabí na pronájem pozemku parcelní
číslo 305/25 o výměře 9.757,-m2 v k.ú. Lžovice.
10. Žádost občanů Města Týnec nad Labem o pomoc při řešení problémů s průjezdem
automobilů přes most v Týnci nad Labem.
11. Nabídka projekčních prací a inženýrské činnosti na akci : nový vodovodní řad –
prodloužení Týnec nad Labem, ul Sadová.
12. Nabídka od paní Marie Kostkanové na prodej pozemku.č. 51 v k.ú. Týnec nad Labem
Městu Týnec nad Labem.
13. Návrh rozpočtového opatření č. 5/2008.
14. Diskuse zastupitelstva.
15. Závěr.

1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin 30 minut a řídil starosta
města pan Josef Polák.

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Ověřovatelé zápisu z 12. zasedání ZM : paní Mudr. Janurová Eva, p. Macháček Vladimír ml..
Hlasování: 9 – 0 – 0
Zapisovatel:p. Macháček Vladimír – tajemník MěÚ,
Hlasování: 9 – 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.
14. Návrh na směnu pozemku parcela č. 1424/2 o výměře 60 m2 v k.ú. Týnec nad
Labem v majetku Města Týnec nad Labem.
15. Nabídkový list – p. Dlapa Jiří – oprava kanalizace dům č.64.
16. Návrh cenového rozpočtu na výrobu a montáž nerezového žebříku – vodojem ( starý
) Týnec nad Labem – pan Rylich Aleš.
17. Cenové nabídky na rekonstrukce – autobusová zastávka ve Lžovicích, u mostu
v Týnci nad Labem a chodník u Mlýna v Týnci.
18. Výroční zpráva o činnosti Základní školy Týnec nad Labem, příspěvková organizace
za školní rok 2007/2008.
19. Cenová nabídka na veřejné osvětlení Vinařice – firma J.Broš – Elektroservis.
20. Žádost o zřízení plynového topení – nájemce p. Bc. Václav Kubínek.
21. Návrh – Výzvy projektová a inženýrská činnost na akci „ Mateřská škola Týnec nad
Labem“.
22. Cenová nabídka na ošetření stromů na hřbitově v Týnci nad Labem.
23. Návrh na uzavření smlouvy o dílo- Projektová a inženýrská činnost na akci „ Tribuna
a zázemí pro hráče – fotbalové hřiště Týnec nad Labem“.
24. Návrh paní Boženy Cachové – darování pozemků Městu Týnec nad Labem.
Hlasování : 9 – 0 – 0

4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM konaného 28.8.2008
Úvodní slovo: p. Polák Josef – starosta
4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 407 / 2008 , 409 / 2008 , 413/2008 a 416/2008.
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č. 408 / 2008 , 411 / 2008, 412/2008, 414/2008 a 415/2008.
4. – 3.
Usnesení č. 410/2008 : REVOKACE
Odkoupení pozemku parcela č. 1492/2 cca 90 m2 v k.ú. Týnec nad Labem – pan Josef
Hájek – správný pozemek parcela č. 1492/1 – návrh zveřejnit záměr na prodej.

USNESENÍ č . 417 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnit záměr na prodej pozemku parcela č.
1492/1 cca 90 m2 v k.ú. Týnec nad Labem.
Termín plnění : 31.10.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 9 - 0 – 0
4. – 4.
Bod č. 8 z jednání ZM dne 7.8.2008 :
Starosta města předložil zastupitelstvu města návrh cenové nabídky od ALERION s.r.o. na
vyhotovení symbolů Města Týnec nad Labem – vlajka,znak – cena :74.870,- Kč bez DPH.
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USNESENÍ č . 418 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídky od ALERION
s.r.o. na vyhotovení symbolů Města Týnec nad Labem – vlajka,znak – cena :
74.870,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 9 - 0 – 0

5. Diskuse veřejnosti :
•

Pan Brunclík Marek – technický stav bytu paní Mulenkové Ve výmolu č. 480 –
fotodokumentace bytového jádra. Pan ing. Řepa zpracoval znalecký posudek
bytového domu ul. Ve výmolu č.480. Posudek bude předám zastupitelům města a na
příštím jednání ZM bude rozhodnuto jak postupovat při řešení technického stavu
bytového domu.

6. Návrh nabídkových listů na přívody elektro pro napájení měřičů rychlosti
a zvýraznění přechodů pro chodce v Týnci nad Labem a Lžovicích .
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh nabídkových listů na přívody elektro
pro napájení měřičů rychlosti a zvýraznění přechodů pro chodce v Týnci nad Labem a
Lžovicích.
Cena : ul.Tyršova č.p. 16a 17
2.574,- Kč bez DPH,
ul. Tyršova u Elektroservisu
2.632,- Kč bez DPH,
Lžovice
22.605,-Kč bez DPH,
Týnec nad Labem u mostu
5.830,-Kč bez DPH,
ul. Havlíčkova u schodů
12.204,-Kč bez DPH,
USNESENÍ č . 419/2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
schvaluje nabídkové listy na přívody elektro pro
napájení měřičů rychlosti a zvýraznění přechodů pro chodce v Týnci nad Labem a
Lžovicích. Cena : ul.Tyršova č.p. 16a 17
2.574,- Kč bez DPH,
ul. Tyršova u Elektroservisu
2.632,- Kč bez DPH,
Lžovice
22.605,-Kč bez DPH,
Týnec nad Labem u mostu
5.830,-Kč bez DPH,
ul. Havlíčkova u schodů
12.204,-Kč bez DPH,
Termín plnění : 30.11.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 9 - 0 – 0

7. Návrh na výběr nejvhodnějšího dodavatele služeb v oblasti řízení
projektů : „ Poskytování služeb v oblasti řízení projektů a získávání
dotací z fondů EU“.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh hodnotící komise, která byla
jmenovaná za účelem výběru nejvhodnějšího dodavatele služeb v oblasti řízení projektů a
získávání dotací z fondů EU, popř. i z jiných dotačních titulů, kde předpokládaná cena
nepřesáhne limit 6,0 mil.Kč bez DPH) - doporučuje předsedovi komise, aby navrhl
Zastupitelstvu Města Týnec nad Labem, schválit návrh komise a uzavřít smlouvu o dílo
s firmou - SPF Group, v.o.s., Masarykova 106/129, 400 01 Ústí nad Labem –
22.8.2008 č.j. : 1763.
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USNESENÍ č . 420/2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s firmou - SPF Group,
v.o.s., Masarykova 106/129, 400 01 Ústí nad Labem a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo.
Termín plnění : 31.10.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 9 - 0 – 0

8. Návrh smlouvy o dílo – Investorský ( technický) dozor pro akci „
Výstavba víceúčelového hřiště s polyuretanovým povrchem Vinařice“.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh smlouvy o dílo – Investorský (
technický) dozor pro akci „ Výstavba víceúčelového hřiště s polyuretanovým povrchem
Vinařice“. Cena : 3.500,- Kč – p. ing. Ondřej Jareš.
USNESENÍ č . 421 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1)
ve znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o dílo
dozor pro akci „ Výstavba víceúčelového hřiště s
Vinařice“. Cena : 3.500,- Kč – p. ing. Ondřej Jareš
podpisem smlouvy o dílo.

zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
– Investorský ( technický)
polyuretanovým povrchem
a pověřuje starostu města

Termín plnění : 30.11.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 - 1 – 0

9. Žádost o uzavření nájemní smlouvy s ZOD Zálabí na pronájem pozemku
parcelní číslo 305/25 o výměře 9.757,-m2 v k.ú. Lžovice.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - žádost o uzavření nájemní smlouvy s ZOD
Zálabí na pronájem pozemku parcelní číslo 305/25 o výměře 9.757,-m2 v k.ú. Lžovice.
Diskuse : paní Mgr. Pánková Hana, p. Macháček Vladimír ml.,
Nájemní smlouva s ZOD Zálabí, bonita,
USNESENÍ č . 422 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnit záměr na pronájem pozemku parcela
č.305/25 o výměře 9.757 m2 v k.ú. Lžovice.
Termín plnění : 31.10. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 9 – 0 – 0

10. Žádost občanů Města Týnec nad Labem o pomoc při řešení problémů
s průjezdem automobilů přes most v Týnci nad Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost občanů Města Týnec nad Labem o
pomoc při řešení problémů s průjezdem automobilů přes most v Týnci nad Labem.
Diskuse : paní MUDr. Janurová Eva, paní Mgr. Pánková Hana, p. Mgr. Radouš Hynek.
Hluk, bezpečnost
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem pověřuje starostu města jednáním na Krajském
úřadě Středočeského kraje odboru dopravy o opravě dilatačních spár a zabezpečení
protihlukové a bezpečnostní ochrany občanů Města Týnec nad Labem.
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Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 9 – 0 – 0
V 18hodin 10 minut se na jednání dostavili pan ing. Josef Kantůrek a p. Václav
Tvrdík.

11. Nabídka projekčních prací a inženýrské činnosti na akci : nový
vodovodní řad – prodloužení Týnec nad Labem, ul Sadová.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města nabídku projekčních prací a inženýrské
činnosti na akci : nový vodovodní řad – prodloužení Týnec nad Labem, ul Sadová. Cena :
29.980,- Kč bez DPH – f. Projekce Cihlář – Šanc, s.r.o..
USNESENÍ č . 423 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje nabídku projekčních prací a inženýrské
činnosti na akci : nový vodovodní řad – prodloužení Týnec nad Labem, ul Sadová.
Cena : 29.980,- Kč bez DPH – f. Projekce Cihlář – Šanc, s.r.o. a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy o dílo.
Termín plnění : 31.12. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0

12. Nabídka od paní Marie Kostkanové na prodej pozemku parcela č. 51a
v k.ú. Týnec nad Labem Městu Týnec nad Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města nabídka od paní Marie Kostkanové na prodej
pozemku parcela č. 51a o výměře 25,- m2 v k.ú. Týnec nad Labem Městu Týnec nad
Labem. Cena : 1.282,- Kč.
USNESENÍ č . 424 /2008
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 koupi pozemku parcela č. 51a o
výměře 25,- m2 v k.ú. Týnec nad Labem Městu Týnec nad Labem od paní Marie
Kostkanové za cenu : 1.282,- Kč , dále souhlasí s úhradou poplatku při zápisu do
Katastrální mapy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o koupi.
Termín plnění : 31.12. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0
Starosta města navrhl přesunutí bodu jednání č. 13 na konec programu jednání
před bod diskuse zastupitelstva.
Hlasování : 11 – 0 – 0
V 18hodin 18 minut se z jednání omluvila paní Mgr. Hana Pánková.

13. Návrh na směnu pozemku parcela č. 1424/2 o výměře 60 m2 v k.ú.
Týnec nad Labem v majetku Města Týnec nad Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh na směnu pozemku parcela č. 1424/2 o
výměře 60 m2 v k.ú. Týnec nad Labem ve vlastnictví Města Týnec nad Labem za pozemek
parcela č. 1430/6 o výměře 92 m2 v k.ú. Týnec nad Labem ve vlastnictví paní ing. Ivy
Malinové.
Diskuse : p. Tvrdík Václav, p. ing. Kantůrek Josef, paní Mudr. Janurová Eva,
Kanalizace, hranice pozemků.
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USNESENÍ č . 425 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnit záměr na směnu pozemku parcela
č. 1424/2 o výměře 60 m2 v k.ú. Týnec nad Labem.
Termín plnění : 31.10. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 – 0

14. Nabídkový list – p. Dlapa Jiří – oprava kanalizace dům č.64.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města nabídkový list – p. Dlapa Jiří – oprava
kanalizace dům č.64. Cena : 23.220,- Kč bez DPH.
USNESENÍ č . 426 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na opravu kanalizace ul.
Krále Jiřího č. 64, cena : 23.220,- Kč bez DPH, f. p. Dlapa Jiří.
Termín plnění : 31.10. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 – 0

15. Návrh cenového rozpočtu na výrobu a montáž nerezového žebříku –
vodojem ( starý
) Týnec nad Labem – pan Rylich Aleš.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh cenového rozpočtu na výrobu a montáž
nerezového žebříku – vodojem ( starý ) Týnec nad Labem – pan Rylich Aleš. Cena :
32.650,- Kč s DPH.
USNESENÍ č . 427 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na výrobu a montáž
nerezového žebříku – vodojem ( starý ) Týnec nad Labem – pan Rylich Aleš. Cena :
32.650,- Kč s DPH.
Termín plnění : 31.10. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 – 0

16. Cenové nabídky na rekonstrukce – autobusová zastávka ve Lžovicích, u
mostu v Týnci nad Labem a chodník u Mlýna v Týnci nad Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města cenové nabídky na rekonstrukce –
autobusová zastávka ve Lžovicích, u mostu v Týnci nad Labem a chodník u Mlýna v Týnci.
Firma
LŠL
–
STAVBY
s.r.o.
STS
Uhlířské
Janovice,s.r.o.
Pan
Vladimír
Novotný
Ceny bez DPH.

Lžovice – autob.
zastávka
155.898,- Kč

Týnec n.L. – autob.
zastávka U mostu
22.439,80 Kč

Týnec
n.L.
–
chodník U Mlýna
107.795,90 Kč

Pořadí

164.839,80 Kč

24.166,40 Kč

119.965,90 Kč

2.

171.216,20 Kč

26.739,50 Kč

121.412,90 Kč

3.

1.
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USNESENÍ č . 428 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na rekonstrukce –
autobusová zastávka ve Lžovicích, u mostu v Týnci nad Labem a chodník u Mlýna
v Týnci od firmy LŠL – STAVBY s.r.o. Čáslav za celkovou cenu : 286.133,70 Kč bez
DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Termín plnění : 30.11. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 – 0

17. Výroční zpráva o činnosti Základní školy Týnec nad Labem, příspěvková
organizace za školní rok 2007/2008.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Výroční zprávu o činnosti Základní školy
Týnec nad Labem, příspěvková organizace za školní rok 2007/2008.
Zastupitelstvu města bere - Výroční zprávu o činnosti Základní školy Týnec nad
Labem, příspěvková organizace za školní rok 2007/2008 na vědomí.
Hlasování : 10 – 0 – 0

18. Cenová nabídka na veřejné osvětlení Vinařice – firma J.Broš –
Elektroservis.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města cenovou nabídku na veřejné osvětlení
Vinařice – firma J.Broš – Elektroservis. Cena : 150.866,- Kč bez DPH.
USNESENÍ č . 429 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na veřejné osvětlení Vinařice
– firma J.Broš – Elektroservis. Cena : 150.866,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy o dílo.
Termín plnění : 30.11. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 – 0

19. Žádost o zřízení plynového topení – nájemce p. Bc. Václav Kubínek.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o zřízení plynového topení – nájemce
p. Bc. Václav Kubínek.
Zastupitelstvu města souhlasí a pověřuje oddělení správy majetku města oslovit
tři firmy – podání nabídky dle projektu.
Termín plnění : 30.11. 2008
Zodpovídá : vedoucí odboru
Hlasování : 10 – 0 – 0

20. Návrh – Výzvy projektová a inženýrská činnost na akci „ Mateřská
škola Týnec nad Labem“.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Výzvy projektová a inženýrská
činnost na akci „ Mateřská škola Týnec nad Labem“.
Diskuse : p. ing. Kantůrek Josef, p. Tvrdík Václav, p. Macháček Vladimír ml.,paní Mgr.
Hájková Zuzana,
Termíny, legislativa ( hygiena, bezpečnost, a jiné),
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USNESENÍ č . 430 /2008
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 : Projektová a
inženýrská činnost na akci –Mateřská škola Týnec nad Labem a pověřuje starostu
města oslovením pěti firem.
Termín plnění : 30.11. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 – 0

21. Cenová nabídka na ošetření stromů na hřbitově v Týnci nad Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města cenovou nabídku na ošetření stromů na
hřbitově v Týnci nad Labem – f. Kotys Kolín s.r.o., cena : 47.000,- Kč bez DPH.
USNESENÍ č . 431 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na ošetření stromů na
hřbitově v Týnci nad Labem – f. Kotys Kolín s.r.o., cena : 47.000,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Termín plnění : 30.11. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 – 0

22. Návrh na uzavření smlouvy o dílo- Projektová a inženýrská činnost na
akci „ Tribuna a zázemí pro hráče – fotbalové hřiště Týnec nad Labem“.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh hodnotící komise , která pověřuje
předsedu komise, aby navrhl Zastupitelstvu Města Týnec nad Labem, schválit návrh komise
a uzavřít smlouvu o dílo s firmou - ARCHA inženýrská agentůra, a.s., Smetanova 285,
280 00 Kolín IV., 17.9.2008 č.j. : 1904, celková cena s DPH : 630.700,- Kč.
USNESENÍ č . 432 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje návrh komise uzavřít smlouvu o dílo s firmou
- ARCHA inženýrská agentůra, a.s., Smetanova 285, 280 00 Kolín IV., celková cena
s DPH : 630.700,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Termín plnění : 30.11. 2009
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 – 0

23. Návrh paní Boženy Cachové – darování pozemků Městu Týnec nad
Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh paní Boženy Cachové – darování
pozemků Městu Týnec nad Labem.Pozemek parcela č. 1920/20 o výměře 2.742 m2,
č.1920/16 o výměře 533 m2 vlastnické právo 2/26 , č.1966/2 o výměře 7 m2 vlastnické
právo 2/26 , č.1965/12 o výměře 4.740 m2 vlastnické právo 1/6 , č.1965/9 o výměře 5.205
m2 vlastnické právo 1/6 vše v k.ú. Týnec nad Labem.
USNESENÍ č . 433 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje darování pozemků Městu Týnec nad Labem
od paní Boženy Cachové.Pozemek parcela č. 1920/20 o výměře 2.742 m2,
č.1920/16 o výměře 533 m2 vlastnické právo 2/26 , č.1966/2 o výměře 7 m2
vlastnické právo 2/26 , č.1965/12 o výměře 4.740 m2 vlastnické právo 1/6 ,
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č.1965/9 o výměře 5.205 m2 vlastnické právo 1/6 vše v k.ú. Týnec nad Labem a
pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
Termín plnění : 30.11. 2009
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 – 0

24. Návrh rozpočtového opatření č. 5/2008.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh rozpočtového opatření č. 5/2008.
USNESENÍ č.434 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 84 písm. b ) zák.č.128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2008.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 - 0

25. Diskuse:
paní Mgr. Hynek Radouš
• Informace o rekonstrukci prosklení spojovací chodby jednotlivých pavilonů ZŠ a
schodiště .
• Zpracovat projekt na rekonstrukci ulice Krále Jiřího.
• Vandalismus v Týnci nad Labem – zabezpečit pořádek a majetek Města Týnec Nad
Labem.
paní Mgr. Zuzana Hájková
• Rozpis blahopřání našim jubilantům – říjen – prosinec 2008.
• Informace o kulturních akcí v Týnci nad Labem ve IV. čtvrtletí :
1. 10.10. od 18,- hodin – koncert Třešťského ženského pěveckého sboru
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele,
2. 27.10. od 17,30 hodin Lampionová vycházka k 90. výročí Vzniku ČSR,
3. 11.11. od 18,-hodin Houslový koncert k 30. výročí úmrtí týneckého rodáka
houslového mistra Josefa Berana v v kostele Stětí sv. Jana Křtitele,
4. 30.11. od 16,-hodin Slavnostní rozsvícení Týneckého vánočního stromu
s kulturním programem na Masarykově náměstí,
5. 7.12. od 10,- hodin Mikulášská nadílka ve sportovní hale ZŠ,
6. 9.12. od 18,- hodin Vánoční koncert Středočeské filharmonie v kostele Stětí
sv. Jana Křtitele,
7. 19.12. od 16,- hodin Vánoční koncert Dětského sboru při ZŠ v kostele Stětí
sv. Jana Křtitele,
8. 1.1.2009 od 18,- hodin Slavností ohňostroj Města Týnec nad Labem – uvítání
nového roku.
pan Josef Vomáčka
• Vinařice – požádat na příští rok o dotaci na dětské hřiště pro nejmenší.
• Reklamní poutače na VO – volby- nikdo nezaplatil k dnešnímu dni poplatek dle
vyhlášky města – vyvěšení je nezákonné.
pan Macháček Vladimír ml.
• Údržba pronajatého pozemku od Města Týnec nad Labem – nepořádek v okolí
Cabicárny ve Lžovicích – nájemce bude osloven, aby pozemek udržoval v pořádku a
čistotě.
pan ing. Kantůrek Josef
• Nadměrný hluk automobilů při vjezdu do Týnce nad Labem od Kojic a při jízdě přes
most – jednat s Kraj.úřadem Stř.kraje.
• Propadající kanál na náměstí na křižovatce u Racka – byla hlášena reklamace.
• Žloutenka – očkování žáků 1.tříd ZŠ – dobrovolnost.
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pan Josef Polák
• Zastupitelstvo Stř.kraje přidělilo městu bezúročnou půjčku na projekt kanalizace a
ČOV v celkové výši 1.852.000,- Kč ( 80% půjčky je uznatelný náklad na dotaci
z Fondů EU).
• Žádost pana ing. Vacha o zaměření a výstavbu polní cesty Týnec n. L. – Krakovany –
vyjádření Pozemkového úřadu a právníka .
• Vodafone – projednává se nový návrh nájemní smlouvy.
• Vánoční výzdoba města – starosta pověřen jednáním o nasvícení Morového sloupu.
Hlasování : 10 – 0 - 0

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

Ověřovatelé zápisu : paní MUDr. Eva Janurová

pan Vladimír Macháček ml.

Polák Josef
starosta města

Zapsal: pan Macháček Vladimír str. – tajemník MěÚ

