Město Týnec nad Labem
Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26
okres Kolín

Z á p i s č. : 15 - 2008
z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne
18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města Týnce nad Labem.
Přítomni: 8 členů ZM ,
Omluveni z jednání: p. ing. Josef Kantůrek, paní MUDr. Janurová Eva, p. Oldřich Motl,
Zápis obsahuje usnesení č. 465 / 2008 – 481/2008
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GRAM
Zahájení.
Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Návrh programu jednání ZM.
Kontrola usnesení č 450/2008 - 464/2008
z minulého jednání ZM ze dne
20.11.2008.
Diskuse veřejnosti.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Týnec nad Labem za rok 2008 a
nápravná opatření k dílčímu přezkoumání hospodaření města Týnec nad Labem za
rok 2008 .
Návrh - Rozpočtu Města Týnec nad Labem na rok 2009.
Návrh dodatku č. 4/2008 k smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu.
Žádost o odkoupení části pozemku v k.ú. Týnec nad Labem – manželé Antonín a
Jana Balonovi.
Návrh – Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouva o
budoucí smlouvě kupní pro stavební akci „ VD Týnec nad Labem, rekonstrukce
příjezdové komunikace a nakládací rampy“ – Povodí Labe státní podnik.
Návrh – Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6000487/15 .
Návrh – na vydání Územního plánu Města Týnec nad Labem.
Žádost Školní radě při ZŠ Týnec nad Labem o poskytnutí finančních prostředků na
nákup keramické pece pro ZŠ Týnec nad Labem.
Návrh – objednávky na službu Legislativa a dokumentace ISVS pro MěÚ .
Návrh cenové nabídky na provedení Studie koncepce rozvoje a revitalizace veřejného
osvětlení města Týnec nad Labem.
Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY č. 2/2008 ,kterou se stanoví systém nakládání
s komunálním,
s
bioodpadem
a
se
stavebním
odpadem
na území města Týnec nad Labem (Vyhláška o odpadech).
A . :Plán financování a realizace obnovy vodovodu pro Město Týnec nad Labem na
období 2009 – 2018.
B. : Dodatek ke smlouvě se společností Vodos Kolín s.r.o.
Diskuse zastupitelstva.
Závěr.
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1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin 10 minut a řídil starosta
města pan Josef Polák.

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Ověřovatelé zápisu z 15. zasedání ZM : pan Mgr. Radouš Hynek, paní Mgr. Hájková Zuzana,
Hlasování: 7 – 0 – 0
Zapisovatel:p. Macháček Vladimír – tajemník MěÚ,
Hlasování: 7 – 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 .
18. Návrh – rozpočtu Svazku obcí Týnecko na rok 2009.
19. Návrh – rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2009 a rozpočtový výhled na 5 let.
20. Žádost o možnost připojení na vysílač BMIS MěÚ Týnec n.L. – obec Záboří nad
Labem.
21. Veřejná vyhláška – Oznámení projednání a vystavení :
• Návrh zadání změny I) ÚPnO Veletov
• Návrh zadání změny II) ÚPnO Konárovice
Hlasování : 7 – 0 – 0

4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM konaného dne 20.11.2008
Úvodní slovo: p. Polák Josef – starosta
4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 450/2008 a 453/2008 .
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č. 452/2008 ,454/2008 – 458/2008, 460/2008 - 464/2008.
4. – 3.
Usnesení č. 439/2008 : Záměr na prodej pozemku parcela č.764/3 , č. 764/9 a č. 765/8
v k.ú. Týnec nad Labem – p. Vízner Miroslav – nový pozemek parcela č.764/22 o výměře
616 m2 po sloučení. Návrh ceny : 150,- Kč/m2.
USNESENÍ č . 465 /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 prodej pozemku parcela č.
764/22 o výměře 616,- m2 v k.ú. Týnec nad Labem panu Víznerovi Miroslavu za
cenu : 150,- Kč/m2 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o prodeji. Při
podpisu smlouvy uhradí kupující celkovou cenu za parcelu, cenu za geometrický
plán a poplatek za vklad do katastrální mapy.
Termín plnění : 31.1. 2009
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 7 – 0 – 0
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4. – 4.
Usnesení č. 445/2008 : Záměr na pronájem části NEMOVITOSTÍ – pozemků parc.č.
922/1, 923 a části stavby vodojemu stojícího na výše uvedeném pozemku parc.č. 923.
Návrh – SMLOUVY O NÁJMU NEMOVITOSTI (POZEMKU)č. 28001A se společností Vodafone
Czech Republic a.s., cena pronájmu : 80.000,- Kč/ročně.
USNESENÍ č . 466 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích
,ve znění pozdějších předpisů schvaluje SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTÍ POZEMKU
č. 28001A se společností Vodafone Czech Republic a.s., cena pronájmu : 80.000,
Kč/ročně a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění : 31.1.2009
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 7 - 0 – 0
V 17h 30 minut se na jednání dostavil p. Tvrdík Václav.
4. – 5.
Usnesení č. 451/2008 : Cena vodného na rok 2009. Cena : 28,19 Kč/m3 bez DPH.
Návrh na revokaci usnesení č. 451/2008 – návrh ceny vodného na rok 2009 - 31,- Kč/m3
bez DPH – důvod - financování a realizace obnovy vodovodu pro Město Týnec nad Labem na
období 2009 – 2018 dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu v plném znění zákona č. 76/2006 Sb. § 8.
USNESENÍ č . 467/2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenu vodného na rok 2009. Cena : 31,- Kč/m3
bez DPH.
Termín plnění : 31.12.2009
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 - 0 – 0
4. – 6.
Usnesení č. 459/2008 : Záměr na pronájem nebytového prostoru Masarykovo náměstí
č.p. 39.
Návrh na revokaci usnesení části č. 459/2008 , uvedeno špatné č.p. 39 – správně 356.
USNESENÍ č . 468 /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 nebytového
prostoru Masarykovo náměstí č.p. 356.
Termín plnění : 31.1. 2009
Zodpovídá : tajemník MěÚ Týnec nad Labem
Hlasování : 8 – 0 – 0

5. Diskuse veřejnosti :
6. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Týnec nad Labem za rok
2008 a nápravná opatření k dílčímu přezkoumání hospodaření města Týnec
nad Labem za rok 2008 .
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
města Týnec nad Labem za rok 2008 a nápravná opatření k dílčímu přezkoumání
hospodaření města Týnec nad Labem za rok 2008 .
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USNESENÍ č . 469 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů bere zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření Města Týnec nad Labem
za rok 2008 na vědomí a schvaluje nápravná opatření k dílčímu přezkoumání
hospodaření města Týnec nad Labem za rok 2008.
Termín plnění : 31.3. 2009
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 - 0 – 0

7. Návrh - Rozpočtu Města Týnec nad Labem na rok 2009.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh - Rozpočtu Města Týnec nad Labem na
rok 2009. Příjmy celkem : 31.540.000,- Kč. Výdaje celkem : 31.540.000,- Kč .
USNESENÍ č . 470/2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 84 odst. 2) písm. b) zák.č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje - rozpočet Města Týnec nad Labem na rok
2009.
• Příjmy celkem : 31.540.000,- Kč
• Výdaje celkem: 31.540.000,- Kč
Termín plnění : 31.12.2009
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 - 0 – 0

8. Návrh dodatku č. 4/2008 k smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh dodatku č. 4/2008 k smlouvě č. 96/02
o odvozu odpadu.
USNESENÍ č . 471 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje dodatek č. 4/2008 k smlouvě č. 96/02 o
odvozu odpadu.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 - 0 – 0

9. Žádost o odkoupení části pozemku v k.ú. Týnec nad Labem – manželé
Antonín a Jana Balonovi.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města – žádost o odkoupení části pozemku v k.ú.
Týnec nad Labem – manželé Antonín a Jana Balonovi.
Kontrolou bylo zjištěno, že uvedený pozemek patří žadatelům.

10. Návrh – Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
Smlouva o budoucí smlouvě kupní pro stavební akci „ VD Týnec nad Labem,
rekonstrukce příjezdové komunikace a nakládací rampy“ – Povodí Labe
státní podnik.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a Smlouva o budoucí smlouvě kupní pro stavební akci „ VD Týnec nad
Labem, rekonstrukce příjezdové komunikace a nakládací rampy“ – Povodí Labe státní
podnik.
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USNESENÍ č . 472 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a Smlouva o budoucí smlouvě kupní pro stavební akci „ VD
Týnec nad Labem, rekonstrukce příjezdové komunikace a nakládací rampy“ –
Povodí Labe státní podnik a pověřuje starostu města podpisem smluv.
Termín plnění : 31.1.2009
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 – 0 – 0

11. Návrh – Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6000487/15 .
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV-12-6000487/15 se společností ČEZ Distribuce, a.s..
USNESENÍ č . 473 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-126000487/15
se společností ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
Termín plnění : 31.1. 2009
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 – 0 – 0

12. Návrh – na vydání Územního plánu Města Týnec nad Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh na vydání Územního plánu Města
Týnec nad Labem.
USNESENÍ č . 474 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 84 odst. 2, písm. y) zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích,ve znění pozdějších předpisů, podle § 6, odst. 5, písm. c) a § 54, odst. 2, zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
1. ověřuje, že územní plán Týnec nad Labem není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územním plánem velkého územního celku Střední
Polabí, ani se stanovisky dotčených správních orgánů a Krajského úřadu
Středočeského kraje.
2. vydává územní plán Týnec nad Labem, formou opatření obecné povahy
Města Týnec nad Labem, podle § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád ve znění pozdějších předpisů, které je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
Termín plnění : 31.12. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 – 0 – 0

13. Žádost Školní radě při ZŠ Týnec nad Labem o poskytnutí finančních
prostředků na nákup keramické pece pro ZŠ Týnec nad Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o poskytnutí finančních prostředků na
nákup keramické pece pro ZŠ Týnec nad Labem. Celková cena : 50.000,- Kč - 80.000,- Kč.
Zastupitelstvo města bere žádost na vědomí a doporučuje Školní radě při ZŠ Týnec nad
Labem, aby si požádala o grant na rok 2009.
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14. Návrh – objednávky na službu Legislativa a dokumentace ISVS pro
MěÚ.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – objednávky na službu Legislativa a
dokumentace ISVS pro MěÚ . Cena : 18.000,- Kč/rok bez DPH.
USNESENÍ č . 475 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje objednávku na službu Legislativa a
dokumentace ISVS pro MěÚ . Cena : 18.000,- Kč/rok bez DPH a pověřuje starostu
podpisem objednávky.
Termín plnění : 31.12. 2008
Zodpovídá : vedoucí odboru kanceláře úřadu, vnitřních věcí a správy majetku MěÚ Týnec
nad Labem
Hlasování : 8 – 0 – 0

15. Návrh cenové nabídky na provedení Studie koncepce rozvoje a
revitalizace veřejného osvětlení města Týnec nad Labem.
Starosta Města Týnec nad Labem předložil Zastupitelstvu města návrh cenové nabídky na
provedení Studie koncepce rozvoje a revitalizace veřejného osvětlení města Týnec nad
Labem – Elektroprojekt Blansko – cena : 36.000,- Kč bez DPH.
USNESENÍ č . 476 /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 provedení Studie
koncepce rozvoje a revitalizace veřejného osvětlení města Týnec nad Labem –
Elektroprojekt Blansko – cena : 36.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Termín plnění : 31.1. 2009
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 8 – 0 – 0

16. Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY č. 2/2008 ,kterou se stanoví
systém nakládání s komunálním, s bioodpadem a se stavebním odpadem
na území města Týnec nad Labem (Vyhláška o odpadech).
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY č.
2/2008,kterou se stanoví systém nakládání s komunálním, s bioodpadem a se stavebním
odpadem na území města Týnec nad Labem (Vyhláška o odpadech).

USNESENÍ č . 477 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem na základě ustanovení § 106 zákona č. 565/1990
Sb. o místních poplatcích,a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 písm. h) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje OBECNĚ ZÁVAZNOU
VYHLÁŠKU č. 2/2008,kterou se stanoví systém nakládání s komunálním, s
bioodpadem a se stavebním odpadem na území města Týnec nad Labem (Vyhláška
o odpadech).
Termín plnění : 31.12. 2009
Zodpovídá : tajemník MěÚ Týnec nad Labem
Hlasování : 8 – 0 – 0
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17. A . :Plán financování a realizace obnovy vodovodu pro Město Týnec nad
Labem na období 2009 – 2018.
B. : Dodatek ke smlouvě se společností Vodos Kolín s.r.o.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Plán financování a realizace obnovy
vodovodu pro Město Týnec nad Labem na období 2009 – 2018 a Dodatek č.4 ke smlouvě se
společností Vodos Kolín s.r.o.
USNESENÍ č . 478 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu v plném znění zákona č. 76/2006 Sb. § 8 a podle § 35
odst. 1) a § 84 odst. 2) písm. a) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,ve znění pozdějších předpisů
schvaluje Plán financování a realizace obnovy vodovodu pro Město Týnec nad
Labem na období 2009 – 2018.
Termín plnění : 31.12.2009
Zodpovídá :starosta města
Hlasování : 8 – 0 – 0
USNESENÍ č . 479 /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 ke smlouvě se společností
Vodos Kolín s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá :starosta města
Hlasování : 8 – 0 – 0

18. Návrh – rozpočtu Svazku obcí Týnecko na rok 2009.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – rozpočtu Svazku obcí Týnecko na
rok 2009. Příjmy celkem : 127.834,- Kč. Výdaje celkem : 127.834,- Kč .
USNESENÍ č . 480/2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 84 odst. 2) písm. b) zák.č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje - rozpočet Svazku obcí Týnecko rok 2009.
• Příjmy celkem : 127.834,- Kč
• Výdaje celkem: 127.834,- Kč
Hlasování : 8 - 0 – 0

19. Návrh – rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2009 a rozpočtový
výhled na 5 let.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města Návrh – rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na
rok 2009 a rozpočtový výhled na 5 let.
Rok 2009 - Příjmy celkem : 613.000,- Kč. Výdaje celkem : 613.000,- Kč .
Rozpočtový výhled na 5 let - Příjmy celkem : 3.070.000,- Kč. Výdaje celkem : 3.070..000,Kč .
USNESENÍ č . 481/2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 84 odst. 2) písm. b) zák.č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje - rozpočet Svazku obcí Přeloučska na rok
2009 a rozpočtový výhled na 5 let.
Rok 2009 - Příjmy celkem : 613.000,- Kč. Výdaje celkem : 613.000,- Kč .
Rozpočtový výhled na 5 let - Příjmy celkem : 3.070.000,- Kč. Výdaje celkem :
3.070..000,- Kč .
Hlasování : 8 - 0 – 0
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20. Žádost o možnost připojení na vysílač BMIS MěÚ Týnec n.L. – obec
Záboří nad Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o možnost připojení na vysílač BMIS
MěÚ Týnec n.L. – obec Záboří nad Labem.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem souhlasí s připojením na vysílač BMIS MěÚ Týnec
n.L. – pro obec Záboří nad Labem a pověřuje starostu města jednáním o výši poplatku.
Termín plnění : 31.1. 2008
Zodpovídá :starosta města
Hlasování : 8 – 0 – 0

21. Veřejná vyhláška – Oznámení projednání a vystavení :
• Návrh zadání změny I) ÚPnO Veletov
• Návrh zadání změny II) ÚPnO Konárovice
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Veřejné vyhlášky – Oznámení projednání a
vystavení :
• Návrh zadání změny I) ÚPnO Veletov
• Návrh zadání změny II) ÚPnO Kolárovice
Diskuse : p. Tvrdík Václav, p. Macháček Vladimír ml., paní Mgr. Hájková Zuzana, paní Mgr.
Pánková Hana, p. Mgr. Radouš Hynek,
Životní prostředí – Lžovické tůně, infrastruktura – doprava.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere - Veřejné vyhlášky – Oznámení projednání a
vystavení :návrh zadání změny I) ÚPnO Veletov a návrh zadání změny II) ÚPnO Kolárovice
na vědomí a pověřuje starostu města přípravou připomínek.
Termín plnění : 10.1. 2009
Zodpovídá :starosta města
Hlasování : 8 – 0 – 0

22. Diskuse:
paní Mgr. Hynek Radouš
• poděkoval všem, kteří připravovali Mikulášskou besídku,
• termín Dětského karnevalu je 1.3.2009 od 15,- hodin ve sportovní hale ZŠ,

Starosta města v 19 hodin 15 minut
ukončil jednání a poděkoval všem přítomným
zastupitelům města za účast a spolupráci.
Ověřovatelé zápisu : paní Mgr. Hájková Zuzana

pan Mgr. Radouš Hynek
Polák Josef
starosta města

Zapsal: pan Macháček Vladimír – tajemník MěÚ
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