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

Z á p i s č. : 8 - 2008
z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne
26.6. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města Týnce nad Labem.
Přítomni: 10 členů ZM ,
Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová,
Zápis obsahuje usnesení č. 365 / 2008 – 379 / 2008

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

GRAM
Zahájení.
Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Návrh programu jednání ZM.
Kontrola usnesení č 354/2008 - 364/2008
z minulého jednání ZM ze dne
19.6.2008.
Diskuse veřejnosti.
Rozpočtové opatření č. 3/2008.
Návrh – Smlouvy na opravu fasády kostela Stětí sv. Jana Křtitele.
Návrh – Smlouvy na vybudování víceúčelového hřiště ve Vinařících.
Návrh – Smlouvy na restaurování Piety pod křížem.
Diskuse zastupitelstva.
Závěr.

1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 18 hodin 10 minut a řídil starosta
města pan Josef Polák.

2. Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Ověřovatelé zápisu z 8. zasedání ZM : pan Kučera Václav , paní Mgr. Hana Pánková,
Hlasování: 10 – 0 – 0
Zapisovatel:p. Macháček Vladimír – tajemník MěÚ,
Hlasování: 10 – 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.
10. Návrh – žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném
převodu pozemků parcela č. 1507/11,584/5, 584/6 a 1307.
11. Návrh – dodatku č.4 k PS č. 7720155801.
12. Žádost o pronájem letního parketu Ostrov a odpuštění poplatku ze vstupného – p.
David Adamec.
13. Návrh – dodatku č.1 ke smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 20415/2007 –
Ministerstvo práce a sociálních věcí.
14. Rekonstrukce fotbalových kabin – dopis.
15. Zpráva č.117 o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 Svazku obcí
Přeloučska a závěrečný účet Svazku obcí Přeloučska.
16. Nabídka firmy Kinotechnika Praha a.s. – nové plátno – cena : 17.767,- Kč s DPH.
17. Žádost o příspěvek na opravu fasády – nemovité kulturní památky- paní Lenka
Krejčíková.
18. Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly – ZŠ Týnec nad Labem za rok 2007.
19. Žádost o povolení stavby rodinného domu v k.ú. Týnec nad Labem.
Hlasování : 10 – 0 – 0

4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM konaného 19.6.2008
Úvodní slovo: p. Polák Josef – starosta
4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 361 / 2008 a 362 / 2008.
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č. 354 / 2008 - 360 / 2008, 363 / 2008 a 364 / 2008.
4. – 3.
Usnesení č. 352/ 2008 : Revokace
USNESENÍ č.365 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje přijetí dotace státní finanční podpory v programu
regenerace městských památkových zón na rok 2008 – 400.000,- Kč s určením
na opravu fasády kostela Stětí sv. Jana Křtitele.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 – 0
4. – 4.
Usnesení č. 345/2008 :
Žádost o zakoupení části pozemku parcela č. 764/3 a 765/8 v k.ú. a obci Týnec nad Labem
o výměře cca 300 m2– pan Kotěra Stanislav.Záměr zveřejněn, cena : 150,- Kč/m2.
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USNESENÍ č . 366 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje prodej části pozemku parcela č. 764/3 a 765/8 v k.ú.
a obci Týnec nad Labem o výměře cca 300 m2 dle geometrického plánu , kupující
pan Kotěra Stanislav, cena : 150 Kč/m2
a pověřuje odbor kanceláře úřadu,
vnitřních věcí a správy majetku Městského úřadu v Týnci nad Labem přípravou
smlouvy a starostu města jejím podpisem. Při podpisu smlouvy uhradí kupující
celkovou cenu za parcelu a poplatek za vklad do katastrální mapy.
Termín plnění : 31.10.2008
Zodpovídá : starosta
Hlasování : 10 – 0 – 0
4. – 5.
Usnesení č. 346/2008 :
Pronájem části místní komunikace Komenského náměstí parcela č. 190 v k.ú. a obci Týnec
nad Labem o výměře 16,25 m2 – paní Dostálová Ivana, záměr byl zveřejněn, cena : 500,Kč/měsíčně .
USNESENÍ č.367 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
schvaluje pronájem části místní komunikace Komenského
náměstí parcela č. 190 v k.ú. a obci Týnec nad Labem o výměře 16,25 m2 – paní
Dostálová Ivana, záměr byl zveřejněn, cena : 500,- Kč/měsíčně a pověřuje odbor
kanceláře úřadu, vnitřních věcí a správy majetku Městského úřadu v Týnci nad
Labem přípravou smlouvy o pronájmu a starostu města jejím podpisem.
Termín plnění : 31.8.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 – 0

5. Diskuse veřejnosti :
6. Návrh - Rozpočtové opatření č. 3/2008.
Starosta města předložil zastupitelstvu města návrh – rozpočtové opatření č. 3/2008.
USNESENÍ č.368 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 84 písm. b ) zák.č.128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2008.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 - 0
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7. Návrh – Smlouvy na opravu fasády kostela Stětí sv. Jana Křtitele.
Starosta města předložil zastupitelstvu města návrh : hodnotící komise jmenovaná na
výběr firmy na realizaci stavby - OPRAVA FASÁDY KOSTELA STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE
v TÝNCI NAD LABEM doporučuje předsedovi , aby navrhl Zastupitelstvu Města Týnec nad
Labem, schválit návrh komise a uzavřít smlouvu o dílo s firmou - FLAVIUS spol. s r.o.,
Sokolovská 2170/161, 182 00 Praha 8 – 23.6.2008 č.j. : 1405 s nabídkovou cenou :
1.305.675,- Kč cena s DPH . Zahájení prací 07/2008 a ukončení 10/2008. Záruka na dílo
byla stanovena na 48 měsíců od zkolaudovaní na stavební a montážní práce. Návrh výše
spoluúčasti Města Týnec nad Labem – 630.675,- Kč.
USNESENÍ č . 369 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o dílo s firmou - FLAVIUS spol.
s r.o., Sokolovská 2170/161, 182 00 Praha 8 s nabídkovou cenou : 1.305.675,- Kč
cena s DPH . Zahájení prací 07/2008 a ukončení 10/2008. Záruka na dílo byla
stanovena na 48 měsíců od zkolaudovaní na stavební a montážní práce a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy. Dále schvaluje výši spoluúčasti Města Týnec
nad Labem – 630.675,- Kč.
Termín plnění : 31.10.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 9 - 1 – 0

8. Návrh – Smlouvy na vybudování víceúčelového hřiště ve Vinařících.
Starosta města předložil zastupitelstvu města návrh : hodnotící komise jmenovaná na
výběr
firmy
na
realizaci
stavby
VÝSTAVBA
VÍCEÚČELOVÉHO
HŘIŠTĚ
S
POLYURETANOVÝM POVRCHEM VINAŘICE
- doporučuje předsedovi, aby navrhl
Zastupitelstvu Města Týnec nad Labem, schválit návrh komise a uzavřít smlouvu o dílo
s firmou - Linhart, spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 02 Stará Boleslav – 19.6.2008 č.j.
: 1366 s nabídkovou cenou : 800.983,- Kč cena s DPH . Zahájení prací 07/2008 a
ukončení 10/2008. Záruka na dílo byla stanovena na 48 měsíců od zkolaudovaní na stavební
a montážní práce.

USNESENÍ č . 370 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o dílo s firmou - Linhart, spol. s r.o.,
Lhotecká 820, 250 02 Stará Boleslav s nabídkovou cenou : 800.983,- Kč cena
s DPH .
Zahájení prací 07/2008 a ukončení 10/2008. Záruka na dílo byla
stanovena na 48 měsíců od zkolaudovaní na stavební a montážní práce a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Termín plnění : 30.10.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 - 0 – 0

5

9. Návrh – Smlouvy na restaurování Piety pod křížem.
Starosta města předložil zastupitelstvu města návrh : Hodnotící komise jmenovaná na výběr
firmy na realizaci díla – RESTAUROVÁNÍ PIETY POD KŘÍŽEM – TÝNEC NAD LABEM
doporučuje předsedovi, aby navrhl Zastupitelstvu Města Týnec nad Labem, schválit návrh
komise a uzavřít smlouvu o dílo s firmou - MgA. Kateřina Čiháková Myšková, ak. soch.
a rest.,Žiželická 309/III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, 13.6.2008 č.j. : 1330
s nabídkovou cenou : 238.600,- Kč cena s DPH , Zahájení prací 07/2008 a ukončení
10/2008. Záruka na dílo byla stanovena na 120 měsíců od protokolárního předání díla.
USNESENÍ č . 371 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o dílo s firmou - MgA. Kateřina
Čiháková Myšková, ak. soch. a rest.,Žiželická 309/III, 503 51 Chlumec nad
Cidlinou s nabídkovou cenou : 238.600,- Kč cena s DPH . Zahájení prací 07/2008
a ukončení 10/2008. Záruka na dílo byla stanovena na 120 měsíců od
protokolárního předání díla a pověřuje starostu podpisem smlouvy .
Termín plnění : 30.10. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 – 0

10. Návrh žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o
bezúplatném převodu pozemků parcela č. 1507/11,584/5, 584/6 a 1307
v k.ú. Týnec nad Labem.
Starosta města předložil zastupitelstvu města návrh žádosti na Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových o bezúplatném převodu pozemků parcela č. 1507/11 o výměře
710,- m2,584/5 o výměře 69 m2, 584/6 o výměře 331 m2 a 1307 o výměře 73 m2 vše
v k.ú. Týnec nad Labem.
USNESENÍ č . 372 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje žádost na Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových a bezúplatný převod pozemků parcela č. 1507/11 o výměře
710, m2, 584/5 o výměře 69 m2, 584/6 o výměře 331 m2 a 1307 o výměře 73 m2
vše v k.ú. Týnec nad Labem a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Termín plnění : 31.12. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 – 0

11. Návrh – dodatku č.4 k PS č. 7720155801.
Starosta města předložil zastupitelstvu města návrh – dodatku č.4 k PS č. 7720155801 poměrné pojistné za tento dodatek a období od 17.6.2008 do 31.12.2008 činí 1.955,- Kč a
pojistné roční k 1.1.2009 činí 89.990,- Kč.
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USNESENÍ č . 373/2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje dodatek č.4 k PS č. 7720155801 – poměrné
pojistné za tento dodatek a období od 17.6.2008 do 31.12.2008 činí 1.955,- Kč a
pojistné roční k 1.1.2009 činí 89.990,- Kč a pověřuje starostu města podpisem
dodatku.
Termín plnění : 31.7. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 – 0

12.Žádost o pronájem letního parketu Ostrov a odpuštění poplatku ze
vstupného – p. David Adamec.
Starosta města předložil zastupitelstvu města žádost o pronájem letního parketu Ostrov a
odpuštění poplatku ze vstupného – p. David Adamec.
USNESENÍ č . 374/2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a OZV č. 5/2007 čl. 5, odst. 2) o poplatku ze vstupného
schvaluje zmírnění poplatku ze vstupného na 1%.
Termín plnění : 31.7. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 – 0

13.Návrh – dodatku č.1 ke smlouvě o přenechání majetku do užívání č.
20415/2007 – Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Starosta města předložil zastupitelstvu města návrh – dodatku č.1 ke smlouvě o přenechání
majetku do užívání č. 20415/2007 – Ministerstvo práce a sociálních věcí.
USNESENÍ č.375 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o přenechání majetku
do užívání č. 20415/2007 – Ministerstvo práce a sociálních věcí a pověřuje
starostu města podpisem dodatku.
Termín plnění : 31.7. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 – 0

14. Rekonstrukce fotbalových kabin – dopis.
Starosta města předložil zastupitelstvu města dopis od pana Jiřího Linharta , jednatele
oddílu kopané - rekonstrukce fotbalových kabin.
Diskuse : p. ing. Kantůrek Josef, p. Mgr. Radouš Hynek, p. Vomáčka Josef, p. Macháček
Vladimír ml.,
Stanovit pořadí žádostí o granty – nová výstavba kabin, generální oprava.
Zastupitelstvo města bere informaci na vědomí.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 – 0
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15. Zpráva č.117 o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 Svazku
obcí Přeloučska a závěrečný účet Svazku obcí Přeloučska.
Starosta města předložil zastupitelstvu města zprávu č.117 o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2007 Svazku obcí Přeloučska a závěrečný účet Svazku obcí Přeloučska.

USNESENÍ č.376 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje zprávu č.117 o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2007 Svazku obcí Přeloučska a závěrečný účet Svazku obcí
Přeloučska.
Termín plnění : 30.6.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 – 0

16. Nabídka firmy Kinotechnika Praha a.s. – nové plátno – cena : 17.767,
Kč s DPH.
Starosta města předložil zastupitelstvu města nabídku firmy Kinotechnika Praha a.s. na
nové plátno letní kino – cena : 17.767,- Kč s DPH.
USNESENÍ č.377 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje nabídku firmy Kinotechnika Praha a.s. na nové
plátno letní kino – cena : 17.767,- Kč s DPH.
Termín plnění : 31.7.2008
Hlasování : 10 – 0 – 0

17. Žádost o příspěvek na opravu fasády – nemovité kulturní památky
paní Lenka Krejčíková.
Starosta města předložil zastupitelstvu města žádost o příspěvek na opravu fasády
nemovité kulturní památky dům čp. 158 - paní Lenka Krejčíková.
USNESENÍ č.378 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 85 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje příspěvek na opravu fasády nemovité kulturní
památky dům čp. 158 - paní Lenka Krejčíková ve výši : 25.000,- Kč a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy..
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 – 0

18. Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly – ZŠ Týnec nad Labem za
rok 2007.
Předseda finančního výboru předložil zastupitelstvu města protokol o výsledku veřejnoprávní
kontroly – ZŠ Týnec nad Labem za rok 2007 – bez závad.
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Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z veřejnoprávní kontroly ZŠ Týnec
nad Labem komisí finančního výboru ZM. Výsledek kontroly – bez závad.
Hlasování : 10 – 0 – 0

19. Žádost o povolení stavby rodinného domu v k.ú. Týnec nad Labem.
Starosta města předložil zastupitelstvu města žádost o povolení stavby rodinného domu
v k.ú. Týnec nad Labem.
USNESENÍ č.379 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 188a písm. c) zák.č.183/2006 Sb. , o územním
plánování a stavebním řádu( stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. schvaluje
stavbu pro bydlení na pozemku parcela č.1728 v k.ú. Týnec nad Labem, který má
společnou hranici s pozemky v zastavěném území.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 10 – 0 – 0

20. Diskuse:
pan Mgr. Hynek Radouš
• místo na ukládání velkoobjemového odpadu a stavební suti u vodárny U Bláta – od
5.7.2008 každou sobotu,
paní Mgr. Pánková Hana
• informaci k přeložce kabelového vedení v ul. Sadová – řeší se s firmou ČEZ,
pan ing. Kantůrek Josef
• informaci k jednání s firmou Vodos Kolín sro – dne 26.6.2008 přišla odpověď od pana
ředitele – další jednání na příštím jednání ZM,
• navýšení počtu obyvatel města – jednat o připojení ve Vinařících k.ú. Kojic,
pan Josef Polák
• zpráva OLH na příštím jednání ZM,
• stížnost na „ Hernu u mostu“ – rušení nočního klidu – řešení s Policií ČR,
• informace z valné hromady SOP a.s. Přelouč ,
• informace – silniční obchvat Kojic a Chvaletic – stavební povolení,
Starosta města v 20 hodin 15 minut
ukončil jednání a poděkoval všem přítomným
zastupitelům města za účast a spolupráci.

Ověřovatelé zápisu : paní Mgr.Pánková Hana
pan Kučera Václav

Polák Josef
starosta města

Zapsal: pan Macháček Vladimír str. – tajemník MěÚ
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