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

Z á p i s č. : 6 - 2009
z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného
dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin v kanceláři starosty
Města Týnce nad Labem.
Přítomni: 7 členů ZM,
Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek, p. Václav Tvrdík, p.
Josef Vomáčka
Zápis obsahuje usnesení č. 589 / 2009 – 605 / 2009

PRO
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9.
10.
11.
12.
13.

GRAM
Zahájení
Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM
Návrh programu jednání ZM
Kontrola usnesení č. 574/2009 – 588/2009 z minulého jednání ZM ze dne 14. 5.
2009
Diskuse veřejnosti
Návrh na zhotovitele díla na realizaci stavby – Týnec nad Labem – rozšíření
plynofikace chatová a smíšená bytová oblast.
Cenová nabídka – montáţ hromosvodu hřbitovní kostel
Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV – 12 –
6007790/4
Cenový návrh – ţádosti o administraci projektu v rámci OPŢP
Návrh výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu projektová
a inţenýrská činnost na akci „MATEŘSKÁ ŠKOLA TÝNEC NAD LABEM“
Návrh výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu projektová
a inţenýrská činnost na akci „ CHODNÍK TÝNEC NAD LABEM - LŢOVICE“
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 6. zasedání ZM :
 paní Mgr. Zuzana Hájková
 p. Oldřich Motl

- Hlasování: 7 – 0 – 0
- Hlasování: 7 – 0 – 0

Zapisovatel:
 p. Vladimír Macháček, tajemník MěÚ - Hlasování: 7 – 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
12. Ţádosti ZŠ Týnec nad Labem, příspěvková organizace o schválení odpisového plánu
na konvektomat ( školní kuchyně ) uţívání od 1. 5. 2009 – odpisová skupina 2, roční
odpis 12,5 % a keramickou pec uţívání od 1. 6. 2009 - odpisová skupina 2, roční odpis
12,5 %.
13. Ustanovení opatrovníka – Kanalizace v Týnci n. L. 1. stavba – p. Václav a Karel
Tomáškovi trvalé bydliště neznámé.
14. Návrh dodatku č. 7 k Pojistné smlouvě č. 7720155801 – osobní odpovědnost za
škodu dle doloţky DODPI – výše poměrného pojistného za období od 28. 4. 2009 do 31.
12. 2009 činí 6. 665,- Kč.
15. Návrh na zveřejnění záměru na směnu pozemku parcela č. 1424/2 o výměře 60 m2
v k. ú. Týnec nad Labem a v majetku města.
16. a) Cenová nabídka na dílo – oprava farní branky – cena: 48.405,- Kč bez DPH,
firma Flavius spol. s r. o.
b) Cenová nabídka na dílo – oprava fasády hřbitovního kostela:
 firma Flavius spol. s r. o. – 137.938,- Kč bez DPH
 firma METEORGROUP CZ s. r. o. – 420.000,- Kč bez DPH
17. a) Návrh na zhotovitele díla na realizaci opravy dveří kostela Stětí sv. Jana Křtitele
v Týnci nad Labem, Komenského náměstí.
b) Revokace usnesení č. 567/2009
Hlasování : 7 – 0 – 0

4. Kontrola usnesení z jednání ZM konaného dne 14. 5. 2009
Úvodní slovo: p. Josef Polák – starosta města
4. - 1.
Usnesení plněna průběţně :
Usnesení č. 575/2009 – 577/2009 a 588/2009
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č.574/2009, 578/2009, 580/2009 - 587/2009
4. – 3.
Usnesení č. 579/2009
Přístavba radnice - projektová dokumentace – p. Ing. Milan Foršt
- demolice stávajícího objektu ve dvoře
2. 000,- Kč
- paspart stávajícího objektu
20. 000,- Kč
- projekt přístavby
57. 000,- Kč
- výkaz výměr, poloţkový rozpočet
28. 000,- Kč
- projekt půdní vestavby
40. 000,- Kč
- projekt vytápěcího systému
10. 000,- Kč
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města jednáním o ceně za projektovou činnost.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 7. 2009
starosta města
7-0–0

4. – 4.
Bod č. 6 z jednání ZM ze dne 29. 4. 2009
Prodlouţení nájemní smlouvy - bytový fond ( návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu
). Nájemník : Masarykovo náměstí č. p. 87 – p. Milan Fořt.
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USNESENÍ č. 589 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 102 odst. 2) písm. m zák. č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje prodlouţení nájemní smlouvy bytový fond ( dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu ) s platností od 1. 6. 2009 do 31. 5.
2010 pro nájemníka : p. Milan Fořt a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

10. 6. 2009
tajemník MěÚ
7-0–0

4. – 5.
Bod č. 6 z jednání ZM ze dne 14. 5. 2009
Ţádost o pronájem areálu „ Ostrov „ – termín 4. 7. 2010 – p. Petr Havlíček.
USNESENÍ č. 590 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje pronájem areálu „ Ostrov „ – termín 4. 7. 2010 – p. Petr
Havlíček. Cena : 3.000,- Kč + úhrada elek. energie a vody.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

5. 7. 2010
starosta města
7-0–0

4. – 6.
USNESENÍ č. 573 /2009 – Revokace – změna č. pozemku parcely.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje zveřejnit záměr na prodej části pozemku parcela č. 821/5
v k. ú. a majetku města Týnec nad Labem.
USNESENÍ č. 591 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje zveřejnit záměr na prodej části pozemku parcela č. 821/1
v k. ú. a majetku města Týnec nad Labem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2009
tajemník MěÚ
7–0–0

5. Diskuse veřejnosti :
6. Návrh na zhotovitele díla na realizaci stavby – Týnec nad Labem –
rozšíření plynofikace chatová a smíšená bytová oblast.
Hodnotící komise jmenovaná na výběr firmy na realizaci stavby - Týnec nad Labem –
rozšíření plynofikace v Týnci nad Labem. doporučuje předsedovi, aby navrhl zastupitelstvu
Města Týnec nad Labem, schválit návrh komise a uzavřít smlouvu o dílo realizaci stavby Týnec nad Labem – rozšíření plynofikace ulice Sadová v Týnci nad Labem. s firmou - I.
SPZ s. r. o. , Cihelna 135, 530 09 Pardubice p. Adolf Kroupa a p. Ing. Jiří Drţmíšek
s nabídkovou cenou : 847. 285,- Kč s DPH. Zahájení prací 06/2009 a ukončení 09/2009.
Záruka na dílo byla stanovena na 60 měsíců od zkolaudovaní na stavební a montáţní práce.
USNESENÍ č. 592 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o dílo realizaci stavby - Týnec nad Labem –
rozšíření plynofikace ulice Sadová v Týnci nad Labem. s firmou - I. SPZ s. r. o. , Cihelna
135, 530 09 Pardubice p. Adolf Kroupa a p. Ing. Jiří Drţmíšek
s nabídkovou cenou : 847.
285,- Kč s DPH. Zahájení prací 06/2009 a ukončení 09/2009. Záruka na dílo byla stanovena
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na 60 měsíců od zkolaudovaní na stavební a montáţní práce a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
7-0–0

7. Cenová nabídka – montáţ hromosvodu hřbitovní kostel
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města cenovou nabídku – montáţ hromosvodu
hřbitovní kostel – p. Antonín Slepánek, cena: 32.322,- Kč.
Diskuse : p. Vladimír Macháček ml.,
Cenová nabídka dle současných cen.
USNESENÍ č. 593 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku – montáţ hromosvodu hřbitovní
kostel – p. Antonín Slepánek, cena: 32.322,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
starosta města
7-0–0

8. Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV – 12 – 6007790/4
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene č. IV – 12 – 6007790/4.
Diskuse : p. Oldřich Motl, p. Vladimír Macháček ml. ,
Komplexní řešení celé lokality.
USNESENÍ č. 594 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene č. IV – 12 – 6007790/4 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy a
jednáním s firmou ČEZ o komplexním řešení zadané lokality.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
7–0–0

9. Cenový návrh – ţádosti o administraci projektu v rámci OPŢP
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města cenový návrh – ţádosti o administraci
projektu v rámci OPŢP – kanalizace a ČOV. Cenová nabídka zpracování ţádosti: 1. splátka –
po odevzdání ţádosti: 300 – 350 tisíc Kč, 2. splátka – po registraci projektu( závazný příslib
dotace): 1-2 % z dotace.
USNESENÍ č. 595 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídka zpracování ţádosti o administraci
projektu v rámci OPŢP - kanalizace a ČOV.: 1. splátka – po odevzdání ţádosti: 300 – 350
tisíc Kč, 2. splátka – po registraci projektu ( závazný příslib dotace): 1-2 % z dotace a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
7–0–0
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10. Návrh výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu projektová
a inţenýrská činnost na akci „MATEŘSKÁ ŠKOLA
TÝNEC NAD LABEM“.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh výzvy k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu projektová a inţenýrská činnost na akci „MATEŘSKÁ
ŠKOLA TÝNEC NAD LABEM“.
USNESENÍ č. 596 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 84 odst. 2) písm. a) zák. č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje výzvu k podání nabídky na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu projektová a inţenýrská činnost na akci„MATEŘSKÁ
ŠKOLA TÝNEC NAD LABEM“ a pověřuje starostu města oslovením třech projekčních
kanceláří.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2009
starosta města
7–0–0

11. Návrh výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu projektová a inţenýrská činnost na akci „ CHODNÍK TÝNEC NAD
LABEM - LŢOVICE“.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh výzvy k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu projektová a inţenýrská činnost na akci „ CHODNÍK
TÝNEC NAD LABEM - LŢOVICE“.
USNESENÍ č. 597 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 84 odst. 2) písm. a) zák. č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje výzvu k podání nabídky na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu projektová a inţenýrská činnost na akci „ CHODNÍK
TÝNEC NAD LABEM - LŢOVICE“ a pověřuje starostu města oslovením třech projekčních
kanceláří .
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2009
starosta města
7–0–0

12. Ţádosti ZŠ Týnec nad Labem, příspěvková organizace o schválení
odpisového plánu na konvektomat ( školní kuchyně ) uţívání od 1. 5. 2009
– odpisová skupina 2, roční odpis 12,5 % a keramickou pec uţívání od 1. 6.
2009 - odpisová skupina 2, roční odpis 12,5 %.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města ţádosti ZŠ Týnec nad Labem, příspěvková
organizace o schválení odpisového plánu na konvektomat ( školní kuchyně ) uţívání od 1. 5.
2009 – odpisová skupina 2, roční odpis 12,5 % a keramickou pec uţívání od 1. 6. 2009 odpisová skupina 2, roční odpis 12,5 %.
USNESENÍ č. 598 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 84 odst. 2) písm. d) zák. č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje odpisové plány na
konvektomat ( školní kuchyně ) uţívání od 1. 5. 2009 – odpisová skupina 2, roční odpis
12,5 % a keramickou pec uţívání od 1. 6. 2009 - odpisová skupina 2, roční odpis 12,5 %.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
ředitel ZŠ
7–0–0
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13. Ustanovení opatrovníka – Kanalizace v Týnci n. L. 1. stavba – p. Václav
a Karel Tomáškovi trvalé bydliště neznámé.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města - Ustanovení opatrovníka – Kanalizace v Týnci
n. L. 1. stavba – p. Václav a Karel Tomáškovi trvalé bydliště neznámé.
USNESENÍ č. 599 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,ve
znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 16 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (
správní řád ) ustanovuje paní Mgr. Zuzanu Hájkovou, narozenou 7. 10. 1964,
opatrovníkem ve správním řízení za následující účastníky územního řízení p. Václav
Tomášek a p. Karel Tomášek – trvalé bydliště není známé, KN 107/6 v k. ú. Týnec nad
Labem LV 784 pro stavbu „ Kanalizace v Týnci nad Labem – 1. stavba“.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
7–0–0

14. Návrh dodatku č. 7 k Pojistné smlouvě č. 7720155801 – osobní
odpovědnost za škodu dle doloţky DODPI – výše poměrného pojistného za
období od 28. 4. 2009 do 31. 12. 2009 činí 6. 665,- Kč.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města - návrh dodatku č. 7 k Pojistné smlouvě č.
7720155801 – osobní odpovědnost za škodu dle doloţky DODPI – výše poměrného
pojistného za období od 28. 4. 2009 do 31. 12. 2009 činí 6. 665,- Kč.
USNESENÍ č. 600 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje dodatek č. 7 k Pojistné smlouvě č. 7720155801 –
osobní odpovědnost za škodu dle doloţky DODPI „ veřejná sluţba „ – výše poměrného
pojistného za období od 28. 4. 2009 do 31. 12. 2009 činí 6. 665,- Kč a pověřuje starostu
města podpisem dodatku.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
7–0–0

15. Návrh na zveřejnění záměru na směnu pozemku parcela č. 1424/2 o
výměře 60 m2 v k. ú. Týnec nad Labem a v majetku města.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh na zveřejnění záměru na směnu
pozemku parcela č. 1424/2 o výměře 60 m2 v k. ú. Týnec nad Labem a v majetku města.
USNESENÍ č. 601/2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemku parcela č. 1424/2 o
výměře 60 m2 v k. ú. Týnec nad Labem a v majetku města.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
tajemník MěÚ
7–0–0
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16. a) Cenová nabídka na dílo – oprava farní branky – cena: 48.405,- Kč
bez DPH, firma Flavius spol. s r. o.
b) Cenová nabídka na dílo – oprava fasády hřbitovního kostela:
 firma Flavius spol. s r. o. – 137.938,- Kč bez DPH
 firma METEORGROUP CZ s. r. o. – 420.000,- Kč bez DPH
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města a) cenovou nabídku na dílo – oprava farní
branky – cena: 48.405,- Kč bez DPH, firma Flavius spol. s r. o., b) cenové nabídky na dílo
– oprava fasády hřbitovního kostela:
 firma Flavius spol. s r. o. – 137.938,- Kč bez DPH
 firma METEORGROUP CZ s. r. o. – 420.000,- Kč bez DPH
USNESENÍ č. 602/2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na dílo – oprava farní branky – cena:
48.405,- Kč bez DPH, firma Flavius spol. s r. o. a pověřuje starostu města podpisem smluv
o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
6–1–0

USNESENÍ č. 603/2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na dílo – oprava fasády hřbitovního
kostela firma Flavius spol. s r. o. – 137.938,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města
podpisem smluv o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
7–0–0

17. a) Návrh na zhotovitele díla na realizaci opravy dveří kostela Stětí sv.
Jana Křtitele v Týnci nad Labem, Komenského náměstí.
b) Revokace usnesení č. 567/2009
a) Hodnotící komise jmenovaná na výběr firmy na realizaci díla oprava dveří kostela Stětí
sv. Jana Křtitele v Týnci nad Labem, Komenského náměstí
doporučuje předsedovi, aby
navrhl zastupitelstvu Města Týnec nad Labem, schválit návrh komise a uzavřít smlouvu o
dílo se společností C. I. T., spol. s r. o., Areál EGO, a. s. , 533 12 Chvaletice 27. 5. 2009 č.
j. 1975 s nabídkovou cenou : 291.550,- Kč s DPH. Zahájení prací 07/2009 a ukončení
11/2009. Záruka na dílo byla stanovena na 60 měsíců od předání díla.
b) Revokace usnesení č. 567/2009.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje opravu oken a dveří kostela sv. Stětí sv. Jana Křtitele
celkové náklady : 413. 000,- Kč, dotace z FOP – 200. 000,- Kč, podíl ţadatele (
Římskokatolická farnost – děkanství Týnec n.L. ) – 100. 000,- Kč, účelová dotace od města
- 113. 000,- Kč.
USNESENÍ č. 604 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. , ve
znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o dílo se společností C. I. T., spol. s r. o.,
Areál EGO, a. s. , 533 12 Chvaletice 27. 5. 2009 č. j. 1975 s nabídkovou cenou : 291.550,Kč s DPH. Zahájení prací 07/2009 a ukončení 11/2009. Záruka na dílo byla stanovena na 60
měsíců od předání díla a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2009
starosta města
6–1–0
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USNESENÍ č. 605 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje opravu dveří kostela sv. Stětí sv. Jana Křtitele celkové
náklady : 291.550,- Kč, dotace z FOP – 200. 000,- Kč, podíl ţadatele ( Římskokatolická
farnost – děkanství Týnec n.L. ) – 31.550,- Kč, účelová dotace od města - 60. 000,- Kč.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2009
starosta města
6–1–0

18. Diskuse:
p. Josef Polák
 informace o přidělení dotace z programu FROM Středočeského kraje na opravu
veřejného osvětlení
 paní Aneţka Nohejlová v červnu 105. let – blahopřání dle zdravotního stavu
p. Vladimír Macháček ml.
 stav „ Rybářského ostrova „ – v červnu úklid po těţbě a opravy zařízení
p. Václav Kučera
 vodovod Bambousek – stavební povolení, realizace s kanalizací
Starosta města v 18 hodin 35 minut ukončil jednání a poděkoval všem přítomným
zastupitelům města za účast a spolupráci.
Ověřovatelé zápisu :

paní Mgr. Zuzana Hájková

p. Oldřich Motl

Josef Polák
starosta města

Zapsal: p. Vladimír Macháček, tajemník MěÚ

