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

Z á p i s č. : 5 - 2008
z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne
6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města Týnce nad Labem.
Přítomni: 8 členů ZM ,
Omluveni z jednání: p.ing. Kantůrek Josef, p. Kučera Václav, p. Vomáčka Josef ,
Zápis obsahuje usnesení č. 330 / 2008 – 336 / 2008

PRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

GRAM
Zahájení.
Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Návrh programu jednání ZM.
Kontrola usnesení č 311/2007 - 329/2007
z minulého jednání ZM ze dne
24.4.2008.
Diskuse veřejnosti.
Žádosti na osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2008.
Úhrada podílu Města Týnec nad Labem – pojišťovací smlouva č. 7720182848 Svazku
obcí Týnecko.
Cenová nabídka opravy elektrického vedení na „ Ostrově“ v Týnci nad Labem – p.
Novák František.
Cenová nabídka na doplnění osvětlení sportovní haly Týnec nad Labem – J.Brož Elektroservis.
Návrh pokynů od pořizovatele ÚP na vypracování čistopisu návrhu ÚP Města Týnec
nad Labem.
Diskuse zastupitelstva.
Závěr.
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1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin 05 minut a řídil starosta
města pan Josef Polák.

2. Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Ověřovatelé zápisu z 5. zasedání ZM : paní Mgr. Hájková Zuzana. , p. Motl Oldřich,
Hlasování: 8 – 0 – 0
Zapisovatel:p. Macháček Vladimír – tajemník MěÚ.
Hlasování: 8 – 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.
11. Žádost o finanční spoluúčast na publikaci „ Historické rozšíření ryb v řece Labi „.
12. Návrh – Dohoda o podmínkách napojení splaškové kanalizace z obce Vinařice na ČOV
Záboří nad Labem.

Hlasování : 8 – 0 – 0

4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM konaného 24.4.2008
Úvodní slovo: p. Polák Josef – starosta
4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 311 / 2008 – 313/2008, 315/2008, 317/2008,319/2008 a 329/2008.
4. - 2 .
Usnesení splněna :
Usnesení č. 314 / 2008, 316 / 2008, 318/2008, 320 / 2008 – 328 / 2008,

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 . 330 /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 : p.Šanc Václav, p. Málek Tomáš a p. Jehlička Roman.
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Termín plnění : 31.5.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 7 - 0 – 1

7. Úhrada podílu Města Týnec nad Labem – pojišťovací smlouva č.
7720182848 Svazku obcí Týnecko.
Starosta města předložil zastupitelstvu města – návrh úhrady podílu Města Týnec nad
Labem – pojišťovací smlouva č. 7720182848 Svazku obcí Týnecko – částka : 12.226,- Kč.
USNESENÍ č . 331 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje úhradu podílu Města Týnec nad Labem – pojišťovací
smlouva č. 7720182848 Svazku obcí Týnecko– částka : 12.226,- Kč.
Termín plnění : 31.5.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 - 0 – 0

8. Cenová nabídka opravy elektrického vedení na „ Ostrově“ v Týnci nad
Labem – p. Novák František.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - Cenová nabídka opravy elektrického vedení
na „ Ostrově“ v Týnci nad Labem – p. Novák František, cena : 30.554,- Kč s DPH.
USNESENÍ č . 332 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku opravy elektrického vedení na „ Ostrově“
v Týnci nad Labem – p. Novák František, cena : 30.554,- Kč s DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
Termín plnění : 31.12. 2008
Zodpovídá : vedoucí odboru kanceláře úřadu,vnitřních věcí a správy majetku
Hlasování : 8 – 0 – 0

9. Cenová nabídka na doplnění osvětlení sportovní haly Týnec nad Labem –
J.Brož- Elektroservis.
Starosta města předložil zastupitelstvu města – návrh cenové nabídky na doplnění osvětlení
sportovní haly Týnec nad Labem – J.Brož – Elektroservis, cena : 51.740,- Kč bez DPH.

USNESENÍ č . 333 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na doplnění osvětlení sportovní haly
Týnec nad Labem – J.Brož – Elektroservis, cena : 51.740,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
Termín plnění : 31.8. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 – 0 – 0
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10. Návrh pokynů od pořizovatele ÚP na vypracování čistopisu návrhu ÚP
Města Týnec nad Labem.
Starosta města předložil zastupitelstvu města – návrh pokynů od pořizovatele ÚP na
vypracování čistopisu návrhu ÚP Města Týnec nad Labem.
USNESENÍ č . 334/2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 84 odst. 2) písm. y) zák.č. 128/2000 Sb.,o
obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 49, odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů schvaluje pokyny pro
zpracování návrhu „ Územního plánu Týnec nad Labem“.
Termín plnění : 31.7. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 – 0 – 0

11.Žádost o finanční spoluúčast na publikaci „ Historické rozšíření ryb
v řece Labi „.
Starosta města předložil zastupitelstvu města – žádost o finanční spoluúčast na publikaci „
Historické rozšíření ryb v řece Labi „.

USNESENÍ č.335 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů neschvaluje žádost o finanční spoluúčast na publikaci
„Historické rozšíření ryb v řece Labi „.
Hlasování : 8 – 0 – 0

12.Návrh – Dohoda o podmínkách napojení splaškové kanalizace z obce
Vinařice na ČOV Záboří nad Labem.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - Návrh – Dohoda o podmínkách napojení
splaškové kanalizace z obce Vinařice na ČOV Záboří nad Labem.
USNESENÍ č.336 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje dohodu o podmínkách napojení splaškové kanalizace
z obce Vinařice na ČOV Záboří nad Labem s dodatkem , že podmínkou je přidělení
dotace na výstavbu kanalizace v obci Vinařice.

Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 – 0 – 0
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13. Diskuse:
paní Mgr. Zuzana Hájková
• akce „ Pohádkový les „ 30.4.2008 – poděkování všem, kteří pomáhali zabezpečit,
• vítání občánků Města Týnec nad Labem – 20.5.2008,
• akce „ Dětský den „ 31.5.2008,
paní MUDr. Eva Janurová
• poděkování organizátorům akce „ Pohádkový les „ 30.4.2008,
• parkování automobilů v Týnci nad Labem,,
pan Vladimír Macháček ml.
• kanalizace výstavba v lokalitě „ Za cementárnou „– bude se řešit při zpracování
studie zastavitelnosti lokality ,
pan Josef Polák
• informace z jednání s ředitelem f. VODOS Kolín sro – podklady nebyly do dnešního
dne předány na MěÚ Týnec nad Labem,
• informace z jednání se zástupcem f. T- Mobil – nájemní smlouva – bude připravena
nová nájemní smlouva,
• informace k jednání na Krajském úřadu dne 6.5.2008 ohledně sinice II / 327
přivaděč k průmyslové zóně Kutná Hora – další jednání proběhne na MěÚ v Kutné
Hoře,

Starosta města v 18 hodin 50 minut
ukončil jednání a poděkoval všem přítomným
zastupitelům města za účast a spolupráci.

Polák Josef
starosta města

Ověřovatelé zápisu :
Paní Mgr. Hájková Zuzana

p. Motl Oldřich

Zapsal: pan Macháček Vladimír str. – tajemník MěÚ

