Město Týnec nad Labem
Masarykovo náměstí č.p. 1
PSČ 281 26 Týnec nad Labem
okres Kolín

Z á p i s č. : 2 - 2009
z 2. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného
dne 26.2.2009 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města Týnce nad Labem.
Přítomni: 8 členů ZM ,
Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Václav Kučera, paní Mgr. Hana Pánková
Zápis obsahuje usnesení č. 501 / 2009 – 520 /2009
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GRAM
Zahájení.
Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Návrh programu jednání ZM.
Kontrola usnesení č. 482/2009 - 500/2009
z minulého jednání ZM ze dne
29.1.2009.
Diskuse veřejnosti.
Návrh – Zásad a pravidel pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu Města
Týnec nad Labem.
Návrh – Koordinační dohody Policie ČR a Města Týnec nad Labem.
Výroční zpráva za rok 2008 – O činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Návrh – paní Sylva Fousková – prodej parcely č. 1753 Městu Týnec nad Labem.
Oznámení o důvodu na osvobození od místního poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
na rok 2009.
Mateřská škola Týnec nad Labem, příspěvková organizace :
• A)
Rozpočtové opatření č. 1/2008.
• B)
Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ČR ze státního rozpočtu
v roce 2008.
• C)
Zápis o inventarizaci hmotného majetku a inventury peněžních
prostředků v pokladně MŠ.
• D)
Výsledek hospodaření MŠ za rok 2008 -Výkaz zisku a ztráty, rozvaha a
příloha.
• E)
Návrh – rozpočtu MŠ na rok 2009.
Základní škola Týnec nad Labem, příspěvková organizace :
• A)
Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ČR ze státního rozpočtu
v roce 2008.
• B)
Zápis o inventarizaci hmotného majetku, bankovních účtů, zavazků,
pohledávek, pokladen a materiálových zásob ZŠ.
• C)
Výsledek hospodaření ZŠ za rok 2008 -Výkaz zisku a ztráty, rozvaha a
příloha.
• D)
Návrh – rozpočtu ZŠ na rok 2009.
Inventarizační zápis Města Týnec nad Labem za rok 2008.
Diskuse zastupitelstva.
Závěr.
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1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin 5 minut a řídil starosta
města pan Josef Polák.

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Ověřovatelé zápisu z 2. zasedání ZM :
• pan Macháček Vladimír l.
• pan Motl Oldřich

- Hlasování: 6 – 0 – 0
- Hlasování: 6 – 0 – 0

Zapisovatel:
• p. Vladimír Macháček, tajemník MěÚ - Hlasování: 6 – 0 – 0
V 17hodin 10 minut se dostavil na jednání ZM pan Václav Tvrdík.

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 – úhrady pojistné smlouvy č. 7720182848 na rok 2009 – Svazek obcí
Týnecko ( internatizace,VISO) – podíl Města Týnec nad Labem – 12.226,- Kč/ rok 2009.
15. Žádost o pronájem pozemku parcela č. 1210/1 v k.ú. Týnec nad Labem – výměra
5x10 m – p. Josef Hurt.
16. Žádost o odkoupení pozemku parcela č. 1540/1 v k.ú. Týnec nad Labem – výměra
cca 500 m2 – p. Miroslav Růžička.
17. Žádost obce o bezúplatný převod zemědělských pozemků podle § 5 odst. 1 písm.
a),b),c) a e) zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních
pozemků, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování :

7–0–0

4. Kontrola usnesení z jednání ZM konaného dne 29.1.2009
Úvodní slovo: p. Josef Polák – starosta
4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č.489/2009 a 499/2009.
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č.483/2009 – 488/2009, 490/2009 – 498/2009 a 500/2009.
4. – 3.
Usnesení č. 482/2009 :
Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. G-2, ulice Ve Výmolu č. 480 s panem
Romanem Jehličkou – odmítl.
USNESENÍ č . 501 /2009
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 bytu č. G-2, ulice
Ve Výmolu č. 480 .
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.3. 2009
tajemník MěÚ
7–0–0
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4. – 4.
Usnesení č. 378/2008 :
Finanční příspěvek na opravu fasády nemovité kulturní památky dům č.p. 158 – paní Lenka
Krejčíková – 25.000,- Kč. Finanční příspěvek nebyl minulý rok zaslán. Návrh – poskytnout
finanční příspěvek ve výši 25.000,- Kč v roce 2009 na restaurování sochy Panny Marie.
USNESENÍ č . 502 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 85 písm. c) zák.č. 128/2000
Sb. o obcích ,ve znění pozdějších předpisů schvaluje finanční příspěvek ve výši
25.000,- Kč v roce 2009 na restaurování sochy Panny Marie a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.8.2009
tajemník MěÚ
7-0–0

5. Diskuse veřejnosti :
V 17hodin 20 minut se dostavil na jednání ZM pan ing. Josef Kantůrek.

6. Návrh – Zásad a pravidel pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu Města Týnec nad Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Zásad a pravidel pro poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu Města Týnec nad Labem.
Diskuse : p. Václav Tvrdík, p. Josef Vomáčka,p. Mgr. Hynek Radouš,paní Mgr. Zuzana
Hájková,
Výše spoluúčasti na činnost a jednotlivé granty.
USNESENÍ č . 503 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje Zásady a pravidla pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu Města Týnec nad Labem s výší spoluúčasti města na
jednotlivé granty až do 100% dle rozhodnutí Zastupitelstva města a vyhlašuje
řízení pro poskytnutí finančních příspěvků organizacím a spolkům z rozpočtu
města dle schválených Zásad a pravidel pro poskytování finančních příspěvků
z rozpočtu města na rok 2009. Termín pro podání žádostí je do 31.3.2009.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2009
starosta města
8-0–0

7. Návrh – Koordinační dohody Policie ČR a Města Týnec nad Labem
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Koordinační dohody Policie ČR a
Města Týnec nad Labem.
Diskuse :p. Josef Vomáčka, p. Václav Tvrdík, p.Macháček Vladimír ml.,
Rozsah spolupráce, kontaktní osoby spolupráce, ekonomické ukazatele,
USNESENÍ č 504 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů schvaluje Koordinační dohodu Policie ČR a Města Týnec
nad Labem , jmenuje kontaktní osoby za Město Týnec nad Labem – starostu města
a tajemníka MěÚ a pověřuje starostu města podpisem dohody.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12.2009
starosta města
7-0–1
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8. Výroční zpráva za rok 2008 – O činnosti v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Tajemník MěÚ předložil Zastupitelstvu města - Výroční zpráva za rok 2008 – O činnosti
v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
USNESENÍ č . 505 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Výroční zpráva za rok 2008 – O činnosti
v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
Hlasování :

8-0–0

9. Návrh – paní Sylva Fousková – prodej pozemku parcely č. 1753 Městu
Týnec nad Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – paní Sylva Fousková – prodej
pozemku parcely č. 1753 Městu Týnec nad Labem.
Diskuse : p. ing. Josef Kantůrek, p. Macháček Vladimír ml., p. Tvrdík Václav
Územní plán, ekonomické ukazatele,
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem,pověřilo starostu města jednáním o koupi pozemku
parcely č. 1753 s paní Sylvou Fouskovou.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12.2009
starosta města
8-0–0

V 17hodin 45 minut se omluvil z jednání ZM pan ing. Josef Kantůrek.

10. Oznámení o důvodu na osvobození od místního poplatku za provoz
systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2009.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Oznámení o důvodu na osvobození od
místního poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2009 .
Oznamovatel – žadatel :paní Věra Penkalová č.j. 586 – za rok 2007 a 2008 , p. Jaroslav Král
č.j. 513 – rok 2009 .
USNESENÍ č . 506 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů , § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a OZV č. 2/2008 místní poplatek za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2009 zcela promíjí poplatek p. Jaroslavu Královi ( syn Jaroslav,
manželka Petra Králová a vnuk Sebastián Král) a nepromíjí poplatek paní Věře
Penkalové za roky 2007 a 2008 z důvodu, že nelze prominout zpětně.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12.2009
tajemník MěÚ
7–0–0
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Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Oznámení o důvodu na osvobození od
místního poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2004 – 2008 – viz seznam občanů, který je
přílohou zápisu.
USNESENÍ č . 506 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 85 písm. f) zák.č. 128/2000
Sb. o obcích,ve znění pozdějších předpisů , § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a OZV č. 2/2008 místní poplatek za provoz
systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2009 zcela promíjí poplatek občanům dle seznamu.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12.2009
tajemník MěÚ
7–0–0

11. Mateřská škola Týnec nad Labem, příspěvková organizace :
•
•

A)
Rozpočtové opatření č. 1/2008.
B)
Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ČR ze státního
rozpočtu v roce 2008.
• C)
Zápis o inventarizaci hmotného majetku a inventury peněžních
prostředků v pokladně MŠ.
• D)
Výsledek hospodaření MŠ za rok 2008 -Výkaz zisku a ztráty,
rozvaha a příloha.
• E)
Návrh – rozpočtu MŠ na rok 2009.
Paní ředitelka MŠ Soňa Hladíková předložila Zastupitelstvu města :
A) Rozpočtové opatření č. 1/2008 - příjmy – 2.454.714,79 Kč , výdaje – 2.314.950,85 Kč.
B) Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ČR ze státního rozpočtu v roce 2008 příjmy – 1.917.765 Kč , výdaje – 1.917.765 Kč.
C) Zápis o inventarizaci hmotného majetku a inventury peněžních prostředků v pokladně MŠ
- nebyl zjištěn rozdíl mezi fyzickým stavem a účetní evidencí, nebyly zjištěny žádné
inventurní rozdíly.
D) Výsledek hospodaření MŠ za rok 2008 -Výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha –příjmy –
2.454.714,79 Kč , výdaje – 2.314.950,85 Kč, zisk – 139.763,94 Kč .
E) Návrh – rozpočtu MŠ na rok 2009 - příjmy celkem – 2.442.770,- Kč , výdaje celkem –
2.442.770,- Kč , rozpočet vyrovnaný.
USNESENÍ č . 507 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. b) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Rozpočtové opatření č.
1/2008 - příjmy – 2.454.714,79 Kč , výdaje – 2.314.950,85 Kč.
Zodpovídá :
Hlasování :

ředitelka MŠ
7–0–0
USNESENÍ č . 508 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. b) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Finanční vypořádání
dotací poskytnutých MŠMT ČR ze státního rozpočtu v roce 2008 - příjmy
1.917.765 Kč , výdaje – 1.917.765 Kč.
Zodpovídá :
Hlasování :

ředitelka MŠ
7–0–0
USNESENÍ č . 509 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. b) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Zápis o inventarizaci
hmotného majetku a inventury peněžních prostředků v pokladně MŠ - nebyl zjištěn
rozdíl mezi fyzickým stavem a účetní evidencí, nebyly zjištěny žádné inventurní
rozdíly.
Zodpovídá :
Hlasování :

ředitelka MŠ
7–0–0
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USNESENÍ č . 510 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. b) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Výsledek hospodaření
MŠ za rok 2008 -Výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha –příjmy – 2.454.714,79 Kč
, výdaje – 2.314.950,85 Kč, zisk – 139.763,94 Kč , který bude převeden do
rezervního fondu.
Zodpovídá :
Hlasování :

ředitelka MŠ
7–0–0

USNESENÍ č . 511 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. b) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje rozpočet MŠ na rok 2009
příjmy celkem – 2.442.770,- Kč , výdaje celkem – 2.442.770,- Kč , rozpočet
vyrovnaný.
Termín plnění
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12.2009
ředitelka MŠ
7–0–0

12. Základní škola Týnec nad Labem, příspěvková organizace :
•
•
•
•

A) Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ČR ze státního rozpočtu
v roce 2008.
B) Zápis o inventarizaci hmotného majetku, bankovních účtů, zavazků,
pohledávek, pokladen a materiálových zásob ZŠ.
C) Výsledek hospodaření ZŠ za rok 2008 -Výkaz zisku a ztráty, rozvaha a
příloha.
D) Návrh – rozpočtu ZŠ na rok 2009.

Pan ředitel ZŠ Mgr. Jaromír Snížek předložil Zastupitelstvu města :
A) Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ČR ze státního rozpočtu v roce 2008 příjmy – 10.292.365,- Kč , výdaje – 10.292.365,- Kč.
B) Zápis o inventarizaci hmotného majetku, bankovních účtů, závazků, pohledávek,
pokladen a materiálových zásob ZŠ - nebyl zjištěn rozdíl mezi fyzickým stavem a účetní
evidencí, nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.
C) Výsledek hospodaření ZŠ za rok 2008 -Výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha - příjmy –
15.020.597,98 Kč , výdaje – 15.018.280,61 Kč, zisk – 2.317,37 Kč .
D) Návrh – rozpočtu ZŠ na rok 2009 - příjmy celkem – 2.200.000 ,- Kč , výdaje celkem –
2.200.000 ,- Kč , rozpočet vyrovnaný.
USNESENÍ č . 512 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. b) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Finanční vypořádání
dotací poskytnutých MŠMT ČR ze státního rozpočtu v roce 2008 - příjmy
10.292.365,- Kč , výdaje – 10.292.365,- Kč.
Zodpovídá :
Hlasování :

ředitel ZŠ
7–0–0

USNESENÍ č . 513 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. b) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Zápis o inventarizaci
hmotného majetku, bankovních účtů, závazků, pohledávek, pokladen a
materiálových zásob ZŠ - nebyl zjištěn rozdíl mezi fyzickým stavem a účetní
evidencí, nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.
Zodpovídá :
Hlasování :

ředitel ZŠ
7–0–0

7
USNESENÍ č . 514 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. b) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Výsledek hospodaření ZŠ
za rok 2008 -Výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha - příjmy –15.020.597,98 Kč ,
výdaje – 15.018.280,61 Kč, zisk – 2.317,37 Kč , který bude převeden do
rezervního fondu.
Zodpovídá :
Hlasování :

ředitel ZŠ
7–0–0

USNESENÍ č . 515 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. b) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Rozpočet ZŠ na rok 2009
- příjmy celkem – 2.200.000 ,- Kč , výdaje celkem – 2.200.000 ,- Kč , rozpočet
vyrovnaný.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12.2009
ředitel ZŠ
7–0–0

13. Inventarizační zápis Města Týnec nad Labem za rok 2008.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Inventarizační zápis Města Týnec nad
Labem za rok 2008 - nebyl zjištěn rozdíl mezi fyzickým stavem a účetní evidencí, nebyly
zjištěny žádné inventurní rozdíly.
Diskuse :p. Mgr. Hynek Radouš
Celkový rozbor inventarizačního zápisu.
USNESENÍ č . 516 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Inventarizační zápis Města Týnec nad Labem
za rok 2008 - nebyl zjištěn rozdíl mezi fyzickým stavem a účetní evidencí, nebyly
zjištěny žádné inventurní rozdíly.
Zodpovídá :
Hlasování :

starosta města
7–0–0

14. Návrh – úhrady pojistné smlouvy č. 7720182848 na rok 2009 – Svazek
obcí Týnecko ( internatizace,VISO) – podíl Města Týnec nad Labem –
12.226,- Kč/ rok 2009.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh
– úhrady pojistné smlouvy č.
7720182848 na rok 2009 – Svazek obcí Týnecko ( internatizace,VISO) – podíl Města Týnec
nad Labem – 12.226,- Kč/ rok 2009.
USNESENÍ č . 517 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje úhradu pojistné smlouvy č. 7720182848 na
rok 2009 – Svazek obcí Týnecko ( internatizace,VISO) – podíl Města Týnec nad
Labem – 12.226,- Kč/ rok 2009.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.3. 2009
hlavní účetní
7–0–0

8
15. Žádost o pronájem pozemku parcela č. 1210/1 v k.ú. Týnec nad Labem
– výměra 5x10 m – p. Josef Hurt.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města – Žádost o pronájem pozemku parcela č.
1210/1 v k.ú. Týnec nad Labem – výměra 5x10 m – p. Josef Hurt.
USNESENÍ č . 518 /2009
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. 1210/1 v k.ú. Týnec nad Labem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.3. 2009
tajemník MěÚ
7–0–0

16. Žádost o odkoupení pozemku parcela č. 1540/1 v k.ú. Týnec nad Labem
– výměra cca 500 m2 – p. Miroslav Růžička.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Žádost o odkoupení pozemku parcela č.
1540/1 v k.ú. Týnec nad Labem – výměra cca 500 m2 – p. Miroslav Růžička.
USNESENÍ č . 519 /2009
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.
1540/1 v k.ú. Týnec nad Labem .
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2009
tajemník MěÚ
7–0–0

17. Žádost obce o bezúplatný převod zemědělských pozemků podle § 5
odst. 1 písm. a),b),c) a e) zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu
zemědělských a lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Žádost obce o bezúplatný převod
zemědělských pozemků podle § 5 odst. 1 písm. a),b),c) a e) zákona č. 95/1999 Sb., o
podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů :
- pozemek parcela č. 1200 v k.ú. Týnec nad Labem výměra
7.863,- m2,
- pozemek parcela č. 1970/2 v k.ú. Týnec nad Labem výměra 5.208,- m2,
- pozemek parcela č. 1970/3 v k.ú. Týnec nad Labem výměra 5.316,- m2,
- pozemek parcela č. 1970/1 v k.ú. Týnec nad Labem výměra
190,- m2,
- pozemek parcela č. 1968/2 v k.ú. Týnec nad Labem výměra
253,- m2,
- ozemek parcela č. 1968/3 v k.ú. Týnec nad Labem výměra
119,- m2,
USNESENÍ č . 520 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle § 5 odst. 1 písm. a),b),c) a e) zákona č.
95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků, ve znění pozdějších
předpisů schvaluje bezúplatný převod zemědělských pozemků :
- pozemek parcela č. 1200 v k.ú. Týnec nad Labem výměra
7.863,- m2,
- pozemek parcela č. 1970/2 v k.ú. Týnec nad Labem výměra 5.208,- m2,
- pozemek parcela č. 1970/3 v k.ú. Týnec nad Labem výměra 5.316,- m2,
- pozemek parcela č. 1970/1 v k.ú. Týnec nad Labem výměra
190,- m2,
- pozemek parcela č. 1968/2 v k.ú. Týnec nad Labem výměra
253,- m2,
- ozemek parcela č. 1968/3 v k.ú. Týnec nad Labem výměra
119,- m2,
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12.2009
starosta města
7–0–0
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18. Diskuse:
pan Mgr. Hynek Radouš
• www stránky města – staré informace – probíhá rekonstrukce www stránek
aktualizace do 31.3.2009,
• prodej domů č. 480 a č. 64 – v měsíci březnu začnou přípravné práce,
• VISO Záboří n. L. – jednání s panem starostou obce Záboří n. L. p. Kačerovským –
budou řešit po vlastní línii,
• kanál na Masarykově náměstí silnice č. 327 – řeší se reklamace ( tento týden měla
proběhnout oprava v důsledku špatného počasí se oprava posunula),
pan Josef Vomáčka
• kanalizace p. Hála – nemovitost velmi vzdálena od Vinařic, bude zpracovaná studie
pro ZM k posouzení vlivu na čerpání dotace z fondů EU,
pan Václav Tvrdík
• odpadky v příkopu u Vinařic – celkový stav špatný, někteří naši spoluobčané si
pletou a nebo nepletou ? kontejnery na tříděný odpad.
paní Mgr Zuzana Hájková
• Jubilea našich spoluobčanů v roce 2009,
pan Vladimír Macháček ml.
• Lžovice – semafor jízda na červenou – řešení s Policií ČR realizace během 2. měsíců ,
• vyhodnocení minulého roku odpadů – příští jednání ZM,
• křižovatka ul Boženy Němcové – realizace v pátek 27.2.2009,
pan Josef Polák
• informace jednání p. ing. Arch. Sommer, zastupitelé a občané města , kteří vlastní
pozemky v lokalitě P1,P2 a P3 dle ÚP města , které jsou určené k zástavbě – 1.
etapa propojení ulic Sadová a ulice k chatám – východní část dle návrhu p. Arch.
Sommer.

Starosta města v 19 hodin 45 minut
ukončil jednání a poděkoval všem přítomným
zastupitelům města za účast a spolupráci.

Ověřovatelé zápisu :

pan Vladimír Macháček ml.
pan Oldřich Motl

Josef Polák
starosta města

Zapsal: pan Macháček Vladimír – tajemník MěÚ

