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

Z á p i s č. : 3 - 2009
z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného
dne 26.3.2009 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města Týnce nad Labem.
Přítomni: 9 členů ZM ,
Omluveni z jednání: p. Vladimír Macháček ml., p. Josef Vomáčka
Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 – 550 / 2009
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GRAM
Zahájení.
Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Návrh programu jednání ZM.
Kontrola usnesení č 501/2009 – 520/2009
z minulého jednání ZM ze dne
26.2.2009.
Diskuse veřejnosti.
Návrh – Smlouvy o převodu vlastnictví k majetku České republiky – celková hodnota
44.250,15 Kč.
Žádost o odkoupení části pozemku parcela č. 1423/2 v k.ú. Týnec nad Labem o
výměře cca 1.000,- m2 – společnost Outdoored s.r.o. Týnec nad Labem.
Žádost o odkoupení pozemku parcela č. 704 v k.ú. Týnec nad Labem o výměře 77
m2 – p. Jan Čtvrtečka.
Oznámení o důvodu na osvobození od místního poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
na rok 2009.
Žádost o pronájem kulturního areálu „ OSTROV“ – akce „ Týnecký mazec“ – p. David
Adamec.
Návrh Dodatku č. 5 – společnost Vodos s.r.o. – roční nájemné ve výši 264.000,- Kč.
Návrh – Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti – Obec Žíželice, celková výše – 266.124,- Kč.
Návrh – Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. A 70/2009/KO –
společnost SúS Kutná Hora příspěvková organizace – kanalizace v obci Lžovice.
Žádost o poskytnutí veřejného finanční příspěvku z rozpočtu města – TJ Sokol Týnec
nad Labem, oddíl kopané – 90.výročí založení oddílu kopané.
Veřejná zakázka malého rozsahu – cenové nabídky na vybudování plynového topení
v bytě č. G-4, ul. Ve Výmolu č. 480 v Týnci nad Labem.
Základní škola Týnec nad Labem, okres Kolín, příspěvková organizace – Inspekční
zpráva čj. ČŠI-73/09-02 a Oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných
nedostatků.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Týnec nad Labem za rok 2008.
Nápravná opatření k výsledku přezkoumání hospodaření města Týnec nad Labem za
rok 2008.
Závěrečný účet města Týnec nad Labem za rok 2008.
Návrh – Ceník inzerce v roce 2009 – Týnecký zpravodaj.
Nabídka prezentace v rámci městského informačního a orientačního systému ve
městě Kolín.
Návrh - Rozpočtového opatření č. 1/2009.
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 3. zasedání ZM :
• paní MUDr. Eva Janurová
• paní Mgr. Hana Pánková

- Hlasování: 9 – 0 – 0
- Hlasování: 9 – 0 – 0

Zapisovatelka:
• paní Mgr. Zuzana Hájková

- Hlasování: 9 – 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 .
23. Návrh na zakoupení vybavení pro následné zapůjčení pro potřeby OOP Týnec nad
Labem – celková výše 40.000,- Kč.
24. Žádost ZŠ Týnec nad Labem, okres Kolín, příspěvková organizace o možnost použití
finančních prostředků z fondu reprodukce investičního majetku – celková výše 200.000,Kč.
25. Návrh smlouvy o pronájmu navigačních ploch pro čerpací stanice EUROOIL.
26. Návrh smlouvy o poskytnutí práv k užívání software č. 5050 – společnost Alis Česká
Lípa sro.
27. Návrh smlouvy o údržbě informačního systému – p. ing. Milan Snížek.
28. Návrh smlouvy o spolupráci č. 01.2009 – rozšíření plynofikace Týnec nad Labem –
chatová oblast – p. ing. Petr Bukovský, celková cena : 25.000,- Kč.
29. Návrh kalkulace osázení – Týnec nad Labem – Pieta a Lžovice – autobusová
zastávka – paní ing. Anna Stočesová, celková cena : 64.431,- Kč.
30. Návrh – p. Jaroslav Zámiš , České Budějovice, prodej pozemku parcela č. 736 v k.
ú. Týnec nad Labem o výměře 1.732,- m2.
31. Návrh smlouvy o zajištění svozu velkoobjemových kontejnerů – společnost AVE
Kolín sro.
32. Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV – 126007538/1 – Týnec nad Labem ,ul. Sadová – kabel nn pro parcely č. 1866/5,7,8 –
společnost ČEZ Distribuce a.s..
33. Informace – Volby do Evropského parlamentu a stanovení minimálního počtu členů
okrskových volebních komisí.
34. Žádost o příspěvek Stř. kraje na financování potřeb Jednotky sboru dobrovolných
hasičů zřízené obcí – 300.000,- Kč.
35. Záměr na pronájem nebytového prostoru Masarykovo náměstí č. 340 – obchodní
činnost.
36. Žádost na rekonstrukci veřejného osvětlení v Týnci nad labem, Lžovicích a Vinařících
„ – žádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje, finanční krytí projektu.
Hlasování : 9 – 0 – 0

4. Kontrola usnesení z jednání ZM konaného dne 26.2.2009
Úvodní slovo: p. Josef Polák – starosta
4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 520/2009.
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č.501/2009 – 517/2009.
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4. – 3.
Usnesení č. 518/2009 :
Záměr o pronájem pozemku parcela č. 1210/1 v k.ú. Týnec nad Labem – výměra 5x10 m –
p. Josef Hurt byl řádně zveřejněn. Cena pronájmu :500,- Kč / rok.
USNESENÍ č . 521 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje pronájem pozemku parcela č. 1210/1 v k.ú.
Týnec nad Labem – výměra 5x10 m – p. Josef Hurt , cena pronájmu :500,- Kč /
rok a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pronájmu.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30.4. 2009
tajemník MěÚ
9–0–0

4. – 4.
Usnesení č. 519/2009 :
Záměr o odkoupení pozemku parcela č. 1540/1 v k.ú. Týnec nad Labem – výměra cca 500
m2 – p. Miroslav Růžička byl řádně zveřejněn. Cena : 350,- Kč/m2.
USNESENÍ č . 522 /2009
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.
1540/1 v k.ú. Týnec nad Labem – výměra cca 500 m2 – p. Miroslav Růžička , cena
: 350,- Kč/m2 a ukládá oddělení správy majetku vypracovat kupní smlouvu a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Při podpisu smlouvy uhradí kupující
celkovou cenu za pozemek a poplatek za vklad do katastrální mapy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30.4..2009
tajemník MěÚ
9-0–0

4. – 5.
Bod č. 9 z jednání ZM dne 26.2.2009
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – paní Sylva Fousková – prodej
pozemku parcely č. 1753 v k. ú. Týnec nad Labem o výměře 1.798 m2 Městu Týnec nad
Labem. Cena : 15,- Kč / m2.
USNESENÍ č . 523 /2009
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. 1753
v k.ú. Týnec nad Labem – výměra 1.798 m2 – paní Sylva Fousková , cena : 15,Kč/m2 a ukládá oddělení správy majetku vypracovat kupní smlouvu a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy. Při podpisu smlouvy uhradí kupující celkovou
cenu za pozemek a poplatek za vklad do katastrální mapy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30.4..2009
tajemník MěÚ
9-0–0

5. Diskuse veřejnosti :
6. Návrh – Smlouvy o převodu vlastnictví k majetku České republiky –
celková hodnota 44.250,15 Kč.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Smlouvy o převodu vlastnictví
k majetku České republiky – celková hodnota převáděného majetku ( 5 x boty hasičské , 5
x blůza ochranného oděvu a 5 x kalhoty ochranného oděvu ) 44.250,15 Kč.
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USNESENÍ č . 524 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České
republiky – celková hodnota převáděného majetku ( 5 x boty hasičské , 5 x blůza
ochranného oděvu a 5 x kalhoty ochranného oděvu ) celková cena : 44.250,15 Kč a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30.4. 2009
starosta města
9-0–0

7. Žádost o odkoupení části pozemku parcela č. 1423/2 v k.ú. Týnec nad
Labem o výměře cca 1.000,- m2 – společnost Outdoored s.r.o. Týnec nad
Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o odkoupení části pozemku parcela č.
1423/2 v k.ú. Týnec nad Labem o výměře cca 1.000,- m2 – společnost Outdoored s.r.o.
Týnec nad Labem.
Diskuse :p. Václav Tvrdík, p. ing. Josef Kantůrek,
Záměr – vytvoření a využití sportovně relaxačního prostoru u Labe, spolupráce s městem.
USNESENÍ č 525 /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.
1423/2 v k.ú. Týnec nad Labem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.5.2009
tajemník MěÚ
9-0–0

8. Žádost o odkoupení pozemku parcela č. 704 v k.ú. Týnec nad Labem o
výměře 77 m2 – p. Jan Čtvrtečka.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - žádost o odkoupení pozemku parcela č. 704
v k.ú. Týnec nad Labem o výměře 77 m2 – p. Jan Čtvrtečka.
Diskuse :p. Václav Tvrdík, p. ing. Josef Kantůrek,
Věcné břemeno,
USNESENÍ č . 526 /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.
704 v k.ú. Týnec nad Labem o výměře 77 m2.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.5.2009
tajemník MěÚ
9-0–0

9. 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 Radmila Blahošová č.j. 1019, paní Eva Robovská č.j. 992, paní
Věra Penkalová č.j. 895, paní Milada Volná č.j. 1111, p. Václav Hanuš č.j. 1028, p. Jiří
Beneš č.j. 1049, p. Miloš Kučera č.j. 925.
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USNESENÍ č . 527 /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 : paní Radmila Blahošová č.j. 1019, paní
Eva Robovská č.j. 992, paní Věra Penkalová č.j. 895 ( vnuk Thomas Penkala), paní Milada
Volná č.j. 1111 ( a děti Jan a Eliška), p. Václav Hanuš č.j. 1028 ( syn Petr Hanuš), p. Jiří
Beneš č.j. 1049 ( bratr Jaroslav Beneš) , p. Miloš Kučera č.j. 925 ( syn René Kučera ).
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12.2009
tajemník MěÚ
9–0–0

10. Žádost o pronájem kulturního areálu „ OSTROV“ – akce „ Týnecký
mazec“ – p. David Adamec.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o pronájem kulturního areálu „
OSTROV“ – akce „ Týnecký mazec“ dne 18.7.2009 – p. David Adamec.
USNESENÍ č . 528 /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 pronájem kulturního
areálu „ OSTROV“ – akce „ Týnecký mazec“ dne 18.7.2009 – p. David Adamec,
cena : 3.000,- Kč + úhrada el.energie a vody a dále 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 :
Zodpovídá :
Hlasování :

19.7.2009
starosta města
9–0–0

11. Návrh – Dodatku č. 5 – společnost Vodos s.r.o. – roční nájemné ve výši
264.000,- Kč.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Dodatku č. 5 – společnost Vodos
s.r.o. – roční nájemné ve výši 264.000,- Kč.
Diskuse : p. ing. Josef Kantůrek, p. Václav Tvrdík, paní Mgr. Hana Pánková,
Kalkulace, rezervní fond obnovy vodovodu, znění dodatku – platby za 1. až 3. čtvrtletí.
USNESENÍ č . 529 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje dodatek č. 5 – společnost Vodos s.r.o. – roční
nájemné ve výši 264.000,- Kč ( 3,30 Kč/m3) a pověřuje starostu města podpisem
dodatku č. 5.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2009
starosta města
9–0–0

12. Návrh – Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti – Obec Žíželice, celková výše – 266.124,- Kč.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Smlouvy o poskytnutí finančních
prostředků k zajištění ostatní dopravní obslužnosti – Obec Žíželice, celková výše –
266.124,- Kč.
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USNESENÍ č . 530 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 46 odst. 2 písm. a) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o poskytnutí
finančních prostředků k zajištění ostatní dopravní obslužnosti – Obec Žíželice,
celková výše – 266.124,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2009
starosta města
9–0–0

13. Návrh – Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. A
70/2009/KO – společnost SúS Kutná Hora příspěvková organizace –
kanalizace v obci Lžovice.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. A 70/2009/KO – společnost SúS Kutná Hora příspěvková organizace –
kanalizace v obci Lžovice. Jednorázová úhrada : 24.750,- Kč.
USNESENÍ č . 531 /2009
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 č. A 70/2009/KO – společnost SúS Kutná Hora příspěvková organizace –
kanalizace v obci Lžovice. Jednorázová úhrada : 24.750,- Kč a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30.4. 2009
starosta města
9–0–0

14. Žádost o poskytnutí veřejného finanční příspěvku z rozpočtu města –
TJ Sokol Týnec nad Labem, oddíl kopané – 90.výročí založení oddílu
kopané.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - žádost o poskytnutí veřejného finanční
příspěvku z rozpočtu města – TJ Sokol Týnec nad Labem, oddíl kopané – 90.výročí založení
oddílu kopané. Příspěvek ve výši 58.000,- Kč. Termín akce : 27.6.2009.
Diskuse :p. Mgr. Hynek Radouš, p. ing. Josef Kantůrek, p. Václav Tvrdík, paní Mgr. Zuzana
Hájková,
Program, záštita města, příspěvky sponzorů,
USNESENÍ č . 532 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem podle § 35 odst. 1) § 85 písm. c) zák.č.128/2000
Sb. o obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu
města – TJ Sokol Týnec nad Labem, oddíl kopané – 90.výročí založení oddílu
kopané ve výši 50.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem dohody.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30.6. 2009
starosta města
9–0–0

15. Veřejná zakázka malého rozsahu – cenové nabídky na vybudování
plynového topení v bytě č. G-4, ul. Ve Výmolu č. 480 v Týnci nad Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Veřejnou zakázku malého rozsahu – cenové
nabídky na vybudování plynového topení v bytě č. G-4, ul. Ve Výmolu č. 480 v Týnci nad
Labem.
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Datum
Č.j. Název firmy Cena
Cena s DPH
5.3.2009 845 Josef Dohnal
68.600,- Kč 74.774,- Kč
9.3.2009 896 Petr Veselý
58.498,- Kč 63.763- Kč
9.3.2009 897 Josef Pokorný 64.230,- Kč 70.011,- Kč
Diskuse : p. ing. Josef Kantůrek, p. Václav Tvrdík, paní MUDr. Eva Janurová,
Cena, reference,
USNESENÍ č . 533 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na dodávku a montáž
plynového topení do bytu č. G-4 ul. Ve Výmolu č. 480 – firma p. Josef Pokorný ,
cena : 64.230,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12.2009
tajemník MěÚ
9–0–0

16. Základní škola Týnec nad Labem, okres Kolín, příspěvková organizace –
Inspekční zpráva čj. ČŠI-73/09-02 a Oznámení o přijetí opatření
k odstranění zjištěných nedostatků.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města Inspekční zpráva čj. ČŠI-73/09-02 - Základní
škola Týnec nad Labem, okres Kolín, příspěvková organizace a Oznámení o přijetí opatření
k odstranění zjištěných nedostatků.
Zastupitelstvo města bere - Inspekční zprávu čj. ČŠI-73/09-02 - Základní škola Týnec
nad Labem, okres Kolín, příspěvková organizace a Oznámení o přijetí opatření k odstranění
zjištěných nedostatků na vědomí.

17. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Týnec nad Labem
za rok 2008.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města Týnec nad Labem za rok 2008.
Diskuse : p. ing. Josef Kantůrek, p. Mgr. Hynek Radouš,
Spolupráce – starosta města, finanční výbor a správce rozpočtu.
USNESENÍ č . 534 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města
Týnec nad Labem za rok 2008.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30.4. 2009
starosta města , hlavní účetní
9–0–0

18. Nápravná opatření k výsledku přezkoumání hospodaření města Týnec
nad Labem za rok 2008.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Nápravná opatření k výsledku přezkoumání
hospodaření města Týnec nad Labem za rok 2008.
USNESENÍ č . 535 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje nápravná opatření k výsledku přezkoumání
hospodaření města Týnec nad Labem za rok 2008.
Termín plnění :
Zodpovídá :

30.4. 2009
starosta města , hlavní účetní
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Hlasování :

9–0–0

19. Závěrečný účet města Týnec nad Labem za rok 2008.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Závěrečný účet města Týnec nad Labem za
rok 2008.
Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ):
1. Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
3,58 %
2. Podíl závazků na rozpočtu územního celku
0,41 %
3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
1,79 %
USNESENÍ č . 536 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 84 odst. 2) písm. b) zák.č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje Závěrečný účet města Týnec nad
Labem za rok 2008 se závěrem, že byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky
( dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.,o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ).
Hlasování :

9–0–0

20. Návrh – Ceník inzerce v roce 2009 – Týnecký zpravodaj.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Ceník inzerce v roce 2009 – Týnecký
zpravodaj.
Místní podnikatelé mají třikrát možnost bezplatné plošné inzerce (rozměr 47x68mm).
Plošná inzerce :
• 1/1
(190x272mm)
- 2 500 Kč
• 1/2
(190x136mm, 95x272 mm) 1 250 Kč
• 1/4
(95x136mm, 190x68 mm) 625 Kč
• 1/6 (63x136mm, 190x45 mm) 410 Kč
• 1/3 (63x272mm, 190x90 mm) 820 Kč
• 1/8 (95x68mm, 47x136 mm)
310 Kč
• 1/16 (47x68mm)
200 Kč
USNESENÍ č . 537 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje ceník inzerce v roce 2009 – Týnecký zpravodaj.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2009
tajemník MěÚ
9–0–0

21.Nabídka prezentace v rámci městského informačního a orientačního
systému ve městě Kolín.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města nabídku prezentace v rámci městského
informačního a orientačního systému ve městě Kolín – společnost DARUMA PLZEŇ ,
1.Cena za prezentaci celkem:1. splátka 13 200,- Kč po korektuře) 6 600,- Kč(30.06.2009)
2. splátka 6 600,- Kč (30.06.2010)
3. splátka 6 600,- Kč (30.06.2011)
2.Cena za prezentaci celkem:1. splátka 9 400,- Kč(po korektuře) 3 500,- Kč(30.06.2009)
2. splátka 3 500,- Kč (30.06.2010)
3. splátka 3 500,- Kč (30.06.2011)
USNESENÍ č . 538 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších
předpisů
neschvaluje
nabídku
prezentace
v rámci
městského
informačního a orientačního systému ve městě Kolín – společnost DARUMA PLZEŇ
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Hlasování :

0–9–0

22. Návrh - Rozpočtového opatření č. 1/2009.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh - Rozpočtového opatření č. 1/2009.
USNESENÍ č . 539 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 84 odst. 2, písm. b) a § 102 písm. a) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje rozpočtové opatření č.
1/2009.
Termín :
Zodpovídá :
Hlasování :

30.4.2009
správce rozpočtu
9–0–0

23. Návrh na zakoupení vybavení pro následné zapůjčení pro potřeby OOP
Týnec nad Labem – celková výše 40.000,- Kč.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh na zakoupení vybavení pro následné
zapůjčení pro potřeby OOP Týnec nad Labem – celková výše 40.000,- Kč ( vodotěsná
kamerová souprava pro mobilní videomonitoring, videokamera PANASONIC, nabíjecí
souprava PANASONIC a SONY ).
USNESENÍ č . 540 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje zakoupení vybavení pro následné zapůjčení pro
potřeby OOP Týnec nad Labem – celková výše 40.000,- Kč ( vodotěsná kamerová
souprava pro mobilní videomonitoring, videokamera PANASONIC, nabíjecí
souprava PANASONIC a SONY ).
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2009
starosta města
9–0–0

24. Žádost ZŠ Týnec nad Labem, okres Kolín, příspěvková organizace o
možnost použití finančních prostředků z fondu reprodukce investičního
majetku – celková výše 200.000,- Kč.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost ZŠ Týnec nad Labem, okres Kolín,
příspěvková organizace o možnost použití finančních prostředků z fondu reprodukce
investičního majetku – celková výše 200.000,- Kč ( nákup konvektomatu ).
USNESENÍ č . 541 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje použití finančních prostředků z fondu reprodukce
investičního majetku – celková výše 200.000,- Kč ( nákup konvektomatu ).
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2009
starosta města
9–0–0

25. Návrh smlouvy o pronájmu navigačních ploch pro čerpací stanice
EUROOIL.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh smlouvy o pronájmu navigačních ploch
pro čerpací stanice EUROOIL ( směrová šipka 2 ks x 7.300,- Kč/ rok ).
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USNESENÍ č . 542 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o pronájmu navigačních ploch pro čerpací
stanice EUROOIL ( směrová šipka 2 ks x 7.300,- Kč/ rok ) a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30.4. 2010
starosta města
9–0–0

26. Návrh smlouvy o poskytnutí práv k užívání software č. 5050 –
společnost Alis Česká Lípa sro.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh smlouvy o poskytnutí práv k užívání
software č. 5050 – společnost Alis Česká Lípa sro – KEO – X Evidence obyvatel,
Volby,Matrika, Vidimace a legalizace , cena celkem : 24.250,- Kč bez DPH a roční udržovací
poplatek : 12.130,- Kč bez DPH.
USNESENÍ č . 543 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o poskytnutí práv k užívání software č. 5050
– společnost Alis Česká Lípa sro – KEO – X Evidence obyvatel, Volby,Matrika,
Vidimace a legalizace , cena celkem : 24.250,- Kč bez DPH a roční udržovací
poplatek : 12.130,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2010
tajemník MěÚ
9–0–0

27. Návrh smlouvy o údržbě informačního systému – p. ing. Milan Snížek.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh smlouvy o údržbě informačního
systému – p. ing. Milan Snížek.
USNESENÍ č . 544 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o údržbě informačního systému – p. ing.
Milan Snížek a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2010
tajemník MěÚ
9–0–0

28. Návrh smlouvy o spolupráci č. 01.2009 – rozšíření plynofikace Týnec
nad Labem – chatová oblast – p. ing. Petr Bukovský, celková cena :
25.000,- Kč.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh smlouvy o spolupráci č. 01.2009 –
rozšíření plynofikace Týnec nad Labem – chatová oblast – p. ing. Petr Bukovský, celková
cena : 25.000,- Kč.
USNESENÍ č . 545 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o spolupráci č. 01.2009 – rozšíření
plynofikace Týnec nad Labem – chatová oblast – p. ing. Petr Bukovský, celková
cena : 25.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :

31.12. 2009
starosta města
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Hlasování :

9–0–0

29. Návrh kalkulace osázení – Týnec nad Labem – Pieta a Lžovice –
autobusová zastávka – paní ing. Anna Stočesová, celková cena : 64.431,Kč.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh kalkulace osázení – Týnec nad Labem –
Pieta a Lžovice – autobusová zastávka – paní ing. Anna Stočesová, celková cena : 64.431,Kč s DPH.
USNESENÍ č . 546 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje kalkulaci osázení – Týnec nad Labem – Pieta a Lžovice
– autobusová zastávka – paní ing. Anna Stočesová, celková cena : 64.431,- Kč
s DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.5.2009
starosta města
9–0–0

30. Návrh – p. Jaroslav Zámiš , České Budějovice, prodej pozemku parcela
č. 736 v k. ú. Týnec nad Labem o výměře 1.732,- m2.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – p. Jaroslav Zámiš , České
Budějovice, prodej pozemku parcela č. 736 v k. ú. Týnec nad Labem o výměře 1.732,- m2.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města jednáním s panem Jaroslavem Zámišem o
ceně pozemku parcela č. 736 v k. ú. Týnec nad Labem o výměře 1.732,- m2.

31. Návrh smlouvy o zajištění svozu velkoobjemových kontejnerů –
společnost AVE Kolín sro.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh smlouvy o zajištění svozu
velkoobjemových kontejnerů spol. AVE Kolín sro ev. č. S/05030531/22500774/001/09.
USNESENÍ č . 547 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o zajištění svozu velkoobjemových
kontejnerů spol. AVE Kolín sro ev. č. S/05030531/22500774/001/09 a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12.2009
tajemník MěÚ
9–0–0

32. Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV – 12- 6007538/1 – Týnec nad Labem ,ul. Sadová – kabel nn pro
parcely č. 1866/5,7,8 – společnost ČEZ Distribuce a.s..
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene č. IV – 12- 6007538/1 – Týnec nad Labem ,ul. Sadová – kabel nn
pro parcely č. 1866/5,7,8 – společnost ČEZ Distribuce a.s..
USNESENÍ č . 548 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene č. IV – 12- 6007538/1 – Týnec nad Labem ,ul. Sadová – kabel
nn pro parcely č. 1866/5,7,8 – společnost ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
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Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12.2009
starosta města
9–0–0

33. Informace – Volby do Evropského parlamentu a stanovení minimálního
počtu členů okrskových volebních komisí.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města informaci – Volby do Evropského parlamentu
a stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí. Volby do Evropského
parlamentu se uskuteční 5.a 6. června 2009 .
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Starosta města stanovil s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku Lžovice a Vinařice
minimální počet členů okrskové volební komise tak, aby těchto členů bylo nejméně 5 ( tj.
zapisovatel + 4 členové)

, ve volebním okrsku Týnec nad Labem č. 1 a č. 2 minimální

počet členů okrskové volební komise tak, aby těchto členů bylo nejméně 8 ( tj. zapisovatel
+ 7 členů ).
Zastupitelstvo města bere informaci o volbách do Evropského parlamentu a stanovení
minimálního počtu členů okrskových volebních komisí na vědomí.

34. Žádost o příspěvek Stř. kraje na financování potřeb Jednotky sboru
dobrovolných hasičů zřízené obcí – 300.000,- Kč.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o příspěvek Stř. kraje na financování
potřeb Jednotky sboru dobrovolných hasičů zřízené obcí (oprava havarijního stavu a
doplnění požárního vozu CAS 32 T 815 ) - celková výše opravy : 464.000,- Kč, požadovaný
příspěvek : – 300.000,- Kč.
USNESENÍ č . 549 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje žádost o příspěvek Stř. kraje na financování potřeb
Jednotky sboru dobrovolných hasičů zřízené obcí (oprava havarijního stavu a
doplnění požárního vozu CAS 32 T 815 ) - celková výše opravy : 464.000,- Kč,
požadovaný příspěvek : – 300.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem
žádosti.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12.2009
starosta města
9–0–0

35. Záměr na pronájem nebytového prostoru Masarykovo náměstí č. 340 –
obchodní činnost.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města záměr na pronájem nebytového prostoru
Masarykovo náměstí č. 340 – obchodní činnost ( p. Oldřich Franc a p. Karel Mariánek ukončí
ke dni 30.4.2009 podnikatelskou aktivitu ).
USNESENÍ č . 550 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru Masarykovo
náměstí č. 340 – obchodní činnost.
Termín plnění :
Zodpovídá :

31.5.2009
tajemník MěÚ
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Hlasování :

9–0–0

36. Rekonstrukce veřejného osvětlení v Týnci nad labem, Lžovicích a
Vinařících „ – žádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského
kraje, finanční krytí projektu.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost na rekonstrukci veřejného osvětlení
v Týnci nad labem, Lžovicích a Vinařících „ – žádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst
Středočeského kraje, finanční krytí projektu.
USNESENÍ č . 551 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst
Středočeského kraje na projekt „ rekonstrukce veřejného osvětlení v Týnci nad Labem,
Lžovicích a Vinařících „ ve výši 7.836.652,- Kč celkových nákladů v rámci výzvy č. 1
vyhlášené Středočeským krajem v tomto dotačním titulu.
Současně Zastupitelstvo města Týnec nad Labem schvaluje zajištění financování projektu
„rekonstrukce veřejného osvětlení v Týnci nad Labem, Lžovicích a Vinařících „, tzn. zajištění
spolufinancování města minimálně ve výši 5% tj. 391.833,- Kč celkových nákladů projektu
tak, aby bylo finančně kryto 100% nákladů akce v termínu plnění.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

16.4.2009
starosta města
9–0–0

37. Diskuse:
paní Mgr Zuzana Hájková
• Jubilea našich spoluobčanů v roce 2009,

Starosta města v 20 hodin 35 minut
ukončil jednání a poděkoval všem přítomným
zastupitelům města za účast a spolupráci.

Ověřovatelé zápisu :

paní MUDr. Eva Janurová

paní Mgr. Hana Pánková

Josef Polák
starosta města

Zapsala: paní Mgr. Zuzana Hájková

