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

Z á p i s č. : 5 - 2009
z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného
dne 14. 5. 2009 od 17. 00 hodin v kanceláři starosty
Města Týnce nad Labem.
Přítomni: 9 členů ZM,
Omluveni z jednání: p. Vladimír Macháček ml., p. Václav Tvrdík
Zápis obsahuje usnesení č. 574 / 2009 – 588 / 2009
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GRAM
Zahájení.
Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Návrh programu jednání ZM.
Kontrola usnesení č 552/2009 – 573/2009 z minulého jednání ZM ze dne 29. 4.
2009.
Diskuse veřejnosti.
Ţádost o pronájem areálu „ Ostrov „ – termín 4. 7. 2010 – p. Petr Havlíček.
a ) Ţádost o navýšení kapacity tříd MŠ Týnec nad Labem pro školní rok 2009/2010.
b) Ţádost o schválení uzavření provozu MŠ Týnec nad Labem od 3.8. do 31.8.2009.
Nabídka – soubor projektových, inţenýrských a ostatních nestavebních činností : „
Kanalizace Týnec nad Labem – 1. stavba“.
Návrh Kolektivní smlouvy.
Návrh – přístavby radnice – archív a kancelář stavebního úřadu.
Návrh smluv o realizaci připojení nových odběrných míst v k. ú. Týnec nad Labem
parcely č. 1714, 1854/3, 1854/2, 1854/1.
Návrh smlouvy studie a projektu úpravy okolí pomníku padlých,vyřízení územního
rozhodnutí – p. Ing. Ondřej Jareš.
Návrh smlouvy technického dozoru investora – p. Ing. Ondřej Jareš.
Návrh Městského kamerového systému v Týnci nad Labem.
Návrh výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na opravu
oken na kostele Panny Marie Sedmibolestné na hřbitově v Týnci nad Labem.
Diskuse zastupitelstva.
Závěr.

1. Zahájení :
Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města
pan Josef Polák.

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:
Ověřovatelé zápisu z 5. zasedání ZM :
 paní Mgr. Hana Pánková
 p. Václav Kučera

- Hlasování: 8 – 0 – 0
- Hlasování: 8 – 0 – 0

Zapisovatel:
 p. Vladimír Macháček, tajemník MěÚ - Hlasování: 8 – 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
16. Zprávy Kontrolní komise o výsledku veřejnoprávní kontroly u MŠ Týnec nad Labem,
u MěÚ – hlavní pokladna a u Městské knihovny „ Karla Hampla“ - pokladna.
17. Návrh úhrady podílu Města Týnec nad Labem – MAS, Zálabí, za rok 2008 – 3.802,Kč.
18. Oznámení o důvodu na osvobození od místního poplatku za provoz systému
shromaţďování,sběru,přepravy,třídění,vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů na
rok 2009.
19. Ţádost ZŠ Týnec nad Labem, okres Kolín, příspěvková organizace o moţnosti pouţití
finančních prostředků z fondu reprodukce investičního majetku – celková výše cca 60.
000,- Kč – vypalovací pec.
20. Ţádost o poskytnutí dotace na sadovnické řešení ploch podél schodiště v Havlíčkové
ulici. Celkové náklady: 290. 000,- Kč, výše poţadované dotace: 217. 500,- Kč,
spoluúčast 25% - 72. 500,- Kč.
21. Návrh pravidel pro hlášení v městském rozhlase Města Týnec nad Labem.
Hlasování : 8 – 0 – 0

4. Kontrola usnesení z jednání ZM konaného dne 29. 4. 2009
Úvodní slovo: p. Josef Polák – starosta města
4. - 1.
Usnesení plněna průběţně :
Usnesení č. 552/2009 – 553/2009, 562/2009 a 573/2009
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č.554/2009 – 561/2009, 563/2009 - 573/2009
4. – 3.
Bod č. 19 :
Strategický plán rozvoje Města Týnce nad Labem
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh – Strategického plánu rozvoje Města
Týnce nad Labem.
Diskuse : p. Mgr. Hynek Radouš, paní MUDr. Eva Janurová, paní Mgr. Hana Pánková, paní
Mgr. Zuzana Hájková
Kanalizace, MŠ, chodník Lţovice – Týnec n.L., revitalizace náměstí Masarykovo,
Komenského.
USNESENÍ č. 574 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 84 odst. 2) písm. a) zák. č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje Strategický plán rozvoje města
Týnce nad Labem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
starosta města
8-0–0

5. Diskuse veřejnosti :
6. Ţádost o pronájem areálu „ Ostrov „ – termín 4. 7. 2010 – p. Petr
Havlíček.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města ţádost o pronájem areálu „ Ostrov „ – termín
4. 7. 2010 – p. Petr Havlíček.
Zastupitelstvo města bere ţádost na vědomí a rozhodne na příštím zasedání.
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7. a ) Ţádost o navýšení kapacity tříd MŠ Týnec nad Labem pro školní rok
2009/2010
b) Ţádost o schválení uzavření provozu MŠ Týnec nad Labem od 3.8. do
31.8.2009
Starosta města a paní ředitelka MŠ předloţili Zastupitelstvu města :
a ) ţádost o navýšení kapacity tříd MŠ Týnec nad Labem pro školní rok 2009/2010
b) ţádost o schválení uzavření provozu MŠ Týnec nad Labem od 3.8. do 31.8.2009
USNESENÍ č. 575 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb. , § 5, bod
3 schvaluje navýšení kapacity tříd MŠ Týnec nad Labem pro školní rok 2009/2010 – na 28
dětí.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
ředitelka MŠ
8-0–0

USNESENÍ č. 576 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb. , § 3, bod
1 schvaluje uzavření provozu MŠ Týnec nad Labem od 3.8. do 31.8.2009.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2009
ředitelka MŠ
8-0–0

8. Nabídka – soubor projektových, inţenýrských a ostatních nestavebních
činností : „ Kanalizace Týnec nad Labem – 1. stavba“.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města nabídku – soubor projektových, inţenýrských
a ostatních nestavebních činností : „ Kanalizace Týnec nad Labem – 1. stavba“ od
společnosti Medium projekt v.o.s., cena : 225. 000,- Kč bez DPH.
USNESENÍ č. 577 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje nabídku – soubor projektových, inţenýrských a
ostatních nestavebních činností : „ Kanalizace Týnec nad Labem – 1. stavba“ od společnosti
Medium projekt v.o.s., cena : 225. 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem
dodatku smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
8–0–0

9. Návrh Kolektivní smlouvy.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh Kolektivní smlouvy.
USNESENÍ č. 578 /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 neschvaluje Kolektivní smlouvu.
Hlasování :

0–7–1

V 18 hodin se dostavil na jednání ZM p. Ing. Josef Kantůrek.
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10. Návrh – přístavby radnice – archív a kancelář stavebního úřadu.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh – přístavby radnice – archív a kancelář
stavebního úřadu.
USNESENÍ č. 579 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje přístavbu radnice a pověřuje starostu města
přípravou výzvy pro zpracování projektové dokumentace.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2009
starosta města
9–0–0

11. Návrh smluv o realizaci připojení nových odběrných míst v k. ú. Týnec
nad Labem parcely č. 1714, 1854/3, 1854/2, 1854/1.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh smluv o realizaci připojení nových
odběrných míst v k. ú. Týnec nad Labem parcely č. 1714, 1854/3, 1854/2, 1854/1.
USNESENÍ č. 580 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvy o realizaci připojení nových odběrných míst
v k. ú. Týnec nad Labem parcely č. 1714, 1854/3, 1854/2, 1854/1
a pověřuje starostu
města podpisem smluv.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2009
starosta města
9–0–0

12. Návrh smlouvy studie a projektu úpravy okolí pomníku padlých,vyřízení
územního rozhodnutí – p. Ing. Ondřej Jareš.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh smlouvy studie a projektu úpravy okolí
pomníku padlých,vyřízení územního rozhodnutí – p. Ing. Ondřej Jareš. Cena: 12.500,- Kč.
USNESENÍ č. 581 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvu studie a projektu úpravy okolí pomníku
padlých,vyřízení územního rozhodnutí – p. Ing. Ondřej Jareš. Cena: 12.500,- Kč a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
9–0–0

13. Návrh smlouvy technického dozoru investora – p. Ing. Ondřej Jareš.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města - návrh smlouvy technického dozoru
investora – p. Ing. Ondřej Jareš.
Akce :
 oprava dveří kostela Stětí sv. Jana Křtitele
 dokončení opravy farní branky
 oprava oken hřbitovního kostela Panny Marie Sedmibolestné
 restaurování hrobky generála Melase
Cena : 9. 000,- Kč
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USNESENÍ č. 582 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,ve
znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvu technického dozoru investora – p. Ing.
Ondřej Jareš. Akce : oprava dveří kostela Stětí sv. Jana Křtitele, dokončení opravy farní
branky, oprava oken hřbitovního kostela Panny Marie Sedmibolestné a restaurování hrobky
generála Melase, cena: 9. 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
9–0–0

14. Návrh Městského kamerového systému v Týnci nad Labem.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města - návrh Městského kamerového systému
v Týnci nad Labem.
Diskuse :p. Ing. Josef Kantůrek, p. Mgr. Hynek Radouš, paní Mgr. Hana Pánková, p. Josef
Vomáčka
Bezpečnost, kriminalita, cenové náklady, dotace
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere návrh Městského kamerového systému v Týnci
nad Labem na vědomí a pověřuje starostu města a finanční výbor přípravou variant
moţností financování.

15. Návrh výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na opravu
oken na kostele Panny Marie Sedmibolestné na
hřbitově v Týnci nad Labem.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh výzvy k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na opravu oken na kostele Panny Marie Sedmibolestné na
hřbitově v Týnci nad Labem.
USNESENÍ č. 583 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na opravu oken na kostele Panny Marie Sedmibolestné na hřbitově v Týnci nad
Labem a pověřuje starostu města oslovením třech firem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
9–0–0

16. Zprávy Kontrolní komise o výsledku veřejnoprávní kontroly u MŠ Týnec
nad Labem, u MěÚ – hlavní pokladna a u Městské knihovny „ Karla Hampla“
- pokladna.
Předseda Finančního výboru p. Mgr. Hynek Radouš předloţil Zastupitelstvu města Zprávy
Kontrolní komise o výsledku veřejnoprávní kontroly u MŠ Týnec nad Labem, u MěÚ – hlavní
pokladna a u Městské knihovny „ Karla Hampla“ – pokladna bez závad.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere zprávy Kontrolní komise o výsledku
veřejnoprávní kontroly u MŠ Týnec nad Labem, MěÚ – hlavní pokladna a u Městské
knihovny „ Karla Hampla“ - pokladna na vědomí.
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17. Návrh úhrady podílu Města Týnec nad Labem – MAS, Zálabí, za rok
2008 – 3. 802,- Kč.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh úhrady podílu Města Týnec nad Labem
– MAS, Zálabí, za rok 2008 – 3. 802,- Kč.
USNESENÍ č. 584 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 84 odst. 2) písm. p) zák. č.
128/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů schvaluje úhradu podílu Města Týnec nad
Labem – MAS, Zálabí, za rok 2008 – 3. 802,- Kč.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.5. 2009
správce rozpočtu
9–0–0

18. Oznámení o důvodu na osvobození od místního poplatku za provoz
systému shromaţďování,sběru,přepravy,třídění,vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2009.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města - Oznámení o důvodu na osvobození od
místního poplatku za provoz systému shromaţďování,sběru,přepravy,třídění,vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2009 .
Oznamovatel – ţadatel: p. Tomáš Málek č. j. 1635
USNESENÍ č. 585 /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
shromaţďování,sběru,přepravy,třídění,vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů na rok
2009 částečně promíjí poplatek od 4. 5. 2009: p. Tomášovi Málkovi č. j. 1635.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.5. 2009
tajemník MěÚ
9–0–0

19. Ţádost ZŠ Týnec nad Labem, okres Kolín, příspěvková organizace o
moţnosti pouţití finančních prostředků z fondu reprodukce investičního
majetku – celková výše cca 60. 000,- Kč – vypalovací pec.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města ţádost ZŠ Týnec nad Labem, okres Kolín,
příspěvková organizace o moţnosti pouţití finančních prostředků z fondu reprodukce
investičního majetku – celková výše cca 60. 000,- Kč – vypalovací pec.
USNESENÍ č. 586 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje ţádost ZŠ Týnec nad Labem, okres Kolín, příspěvková
organizace o moţnosti pouţití finančních prostředků z fondu reprodukce investičního
majetku – celková výše cca 60. 000,- Kč – vypalovací pec.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.5. 2009
ředitel ZŠ
9–0–0
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20. Ţádost o poskytnutí dotace na sadovnické řešení ploch podél schodiště
v Havlíčkové ulici. Celkové náklady: 290. 000,- Kč, výše poţadované
dotace: 217. 500,- Kč, spoluúčast 25% - 72. 500,- Kč.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města ţádost o poskytnutí dotace na sadovnické
řešení ploch podél schodiště v Havlíčkové ulici. Celkové náklady: 290. 000,- Kč, výše
poţadované dotace: 217. 500,- Kč, spoluúčast 25% - 72. 500,- Kč.
USNESENÍ č . 587 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje podání ţádosti o dotaci z Fondu ţivotního prostředí
Středočeského kraje na projekt „ na sadovnické řešení ploch podél schodiště v Havlíčkové
ulici. Celkové náklady: 290. 000,- Kč, výše poţadované dotace: 217. 500,- Kč, v rámci
výzvy vyhlášené Středočeským krajem v tomto dotačním titulu.
Současně Zastupitelstvo města Týnec nad Labem schvaluje zajištění financování projektu „
na sadovnické řešení ploch podél schodiště v Havlíčkové ulici. Celkové náklady: 290. 000,Kč, výše poţadované dotace: 217. 500,- Kč, spoluúčast 25% - 72. 500,- Kč celkových
nákladů projektu tak, aby bylo finančně kryto 100% nákladů akce v termínu plnění.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

20.5.2009
starosta města
9–0–0

21. Návrh pravidel pro hlášení v městském rozhlase Města Týnec nad
Labem.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh pravidel pro hlášení v městském
rozhlase Města Týnec nad Labem.
USNESENÍ č. 588 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje pravidla pro hlášení v městském rozhlase Města Týnec nad
Labem a pověřuje starostu města podpisem pravidel.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2010
tajemník MěÚ
9–0–0

22. Diskuse:
paní Mgr Zuzana Hájková
 informace z akce Pohádkový let – 30. 4. 2009, poděkování za finanční příspěvek od
města
p. Ing. Josef Kantůrek
 parkování kamionů, aut, krádeţe aut – Policie ČR ( návrh řešení )
paní MUDr. Eva Janurová

informace z besídky dětí MŠ ke Dni matek, poděkovala paní ředitelce MŠ
p. Mgr. Hynek Radouš
 dotazy na pozemky – parcely – podzim
 pozvánka na Akademii dětí ZŠ – 15. 5. 2009 od 16 hodin
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oslavy 900. let Města Týnec nad Labem – almanach, program, přípravná komise,
dotace – příští jednání ZM

p. Josef Vomáčka
 informace – dětské hřiště Vinařice – ČEZ – duhové hřiště nebyla městu přidělena
dotace, jednání s finančním výborem na moţnosti financování z vlastních zdrojů
 schody Vinařice – nájezdy kočárky – do konce měsíce května
p. Josef Polák
 informace o počtu obyvatel města k 1. 1. 2009 dle Statistického úřadu ČR – 2006 (
lepší podmínky pro jednání o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV )
Starosta města v 19 hodin ukončil jednání a poděkoval všem přítomným zastupitelům
města za účast a spolupráci.
Ověřovatelé zápisu :

p. Václav Kučera

paní Mgr. Hana Pánková

Josef Polák
starosta města

Zapsal: p. Vladimír Macháček, tajemník MěÚ

