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

Z á p i s č. : 9 - 2009
z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem,
konaného dne 27. 8. 2009 od 17. 00 hodin v kanceláři starosty
Města Týnce nad Labem
Přítomni: 9 členů ZM
Omluveni z jednání: p. Ing. Josef Kantůrek, p. Josef Vomáčka
Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 – 657 / 2009
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GRAM
Zahájení
Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 9. jednání ZM
Návrh programu 9. jednání ZM
Kontrola usnesení č 625/2009 – 638/2009 z minulého jednání ZM ze dne 30. 7.
2009
Diskuse veřejnosti
Návrh Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1005990915,Pozemkový fond ČR
Žádost města o bezúplatný převod zemědělského pozemku – k. ú. Týnec nad Labem
- Pozemkový fond ČR, pozemek parcela č. 289/1
Návrh
Smlouvy
o
budoucí
smlouvě
o zřízení
věcného břemene
čj.
UZSVM/SKO/5046/2009-SKOM – ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových
Návrh Dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo č. 031/011/2009/S – FLAVIUS, spol. s r. o.
Návrh Smlouvy o poskytnutí práv k užívání software č. 5050 – ALIS, spol. s r. o.
Návrh Smlouvy o spolupráci č. 02. 2009 – Ing. Petr Bukovský
Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje
č. 2803/OŽP/2009
Návrh na zhotovitele díla na Projektovou a inženýrskou činnost na akci „CHODNÍK,
CYKLOSTESKA TÝNEC NAD LABEM - LŽOVICE“ – Smlouva o dílo č. 09 153 00
Návrh na zhotovitele díla na Projektovou a inženýrskou činnost na akci „ Snížení
energetické náročnosti ZŠ Týnec nad Labem“ – Smlouva o dílo č. 01/07/2009
Nabídka partnerství města s městem Lindow ( spolková země Braniborsko )
Diskuse zastupitelstva
Závěr
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1. Zahájení :
Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin 5 min a řídil starosta
města pan Josef Polák.

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:
Ověřovatelé zápisu z 9. zasedání ZM :
• paní MUDr. Eva Janurová
• p. Václav Kučera

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

Zapisovatel:
• p. Vladimír Macháček – tajemník MěÚ - Hlasování: 9 – 0 – 0

3. Návrh programu jednání ZM
p. Polák Josef přednesl návrh programu jednání ZM a návrh na rozšíření programu jednání
ZM :
16. Žádost o prodej části pozemku parcela č. 2090/1 – žadatel p. Jiří Šenkýř
17. Cenová nabídka na rozšíření plynofikace ( Povodí Labe, Hájek ) - I. SPZ s. r. o. ,
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
18. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV – 12 – 6005298/01 – ČEZ
19. Návrh na jednostranné zvýšení nájemného z bytů ve vlastnictví Města Týnec nad
Labem s účinností od 1. 1. 2010
20. Návrh na zhotovitele díla – Projektová a inženýrská činnost na akci „ Mateřská škola
Týnec nad Labem“
21. Návrh Mandátní smlouvy č. 71/2009 – IPI v. o. s. – žádost o dotaci a příjemce
dotace z Operačního programu životního prostředí – Zateplení Základní školy Týnec nad
Labem
22. Návrh Klasifikačního řádu ZŠ Týnec nad Labem
23. Volby do Parlamentu ČR – termín voleb a stanovení volebních okrsků a minimálního
počtu členů okrskových volebních komisí
24. Návrh Smlouvy na činnost technického dozoru investora při opravě veřejného
osvětlení v Týnci nad Labem, Lžovicích a Vinařících – p. Ing. Zdeněk Hasoň
25. Návrh na pořízení změny Územního plánu Města Týnec nad Labem – p. Pavel
Bošina, Ladislav Rapčák a Prokop Šimek
26. Záměr na pronájem bytu ve vlastnictví města – byt č. 01 / ul. Krále Jiřího č. p. 64
Hlasování : 9 – 0 – 0

4. Kontrola usnesení z jednání ZM konaného dne 30. 7. 2009
Úvodní slovo: p. Josef Polák – starosta města
4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 627/2009, 636/2009 a 638/2009,
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č. 625/2009, 626/2009, 628/2009 - 635/2009,
4. – 3.
Usnesení č. 637/2009
Záměr byl řádně zveřejněn na pronájem části pozemku parcela č. 91/1 v k. ú. Týnec nad
Labem – novinový stánek. Výměra 6 m2. Cena : 250,- Kč/měsíc .
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USNESENÍ č. 639 /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. 91/1 v k.ú. Týnec
nad Labem – výměra 6 m2 – p. Pavel Nejdl , cena pronájmu : 250,- Kč / měsíc a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o pronájmu.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 9. 2009
starosta města
9-0–0

5. Diskuse veřejnosti :
6.
Návrh
Smlouvy
o
bezúplatném
1005990915,Pozemkový fond ČR

převodu

pozemků

č.

Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Návrh Smlouvy o bezúplatném převodu
pozemků č. 1005990915, Pozemkový fond ČR ( pozemky parcela č. 169/1, 172 a 181 vše
v k. ú. Lžovice ).
USNESENÍ č. 640 /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 Smlouvu o bezúplatném
převodu pozemků č. 1005990915 s Pozemkovým fondem ČR a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 9. 2009
starosta města
9–0–0

7. Žádost města o bezúplatný převod zemědělského pozemku – k. ú. Týnec
nad Labem - Pozemkový fond ČR, pozemek parcela č. 289/1
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost města o bezúplatný převod
zemědělského pozemku – k. ú. Týnec nad Labem - Pozemkový fond ČR, pozemek parcela č.
289/1 o výměře 3 031 m2.
USNESENÍ č . 641/2009
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 zemědělského pozemku na Město Týnec nad
Labem - pozemek parcela č. 289/1 v k.ú. Týnec nad Labem výměra
3 031,- m2.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2009
starosta města
9–0–0

8. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj.
UZSVM/SKO/5046/2009-SKOM – ČR – Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene čj. UZSVM/SKO/5046/2009-SKOM – ČR – Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
USNESENÍ č. 642 /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 čj. UZSVM/SKO/5046/2009-SKOM – ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
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Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 9. 2009
starosta města
9–0–0

9. Návrh Dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo č. 031/011/2009/S – FLAVIUS,
spol. s r. o.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo č.
031/011/2009/S – FLAVIUS, spol. s r. o. , vícepráce cena :33 627,- Kč s DPH.
USNESENÍ č. 643 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo č. 031/011/2009/S
– FLAVIUS, spol. s r. o. , vícepráce cena :33 627,- Kč s DPH a pověřuje starostu města
podpisem dodatku.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 9. 2009
starosta města
9–0–0

10. Návrh Smlouvy o poskytnutí práv k užívání software č. 5050 – ALIS,
spol. s r. o.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy o poskytnutí práv k užívání
software č. 5050 – ALIS, spol. s r. o. – DPH pro nové plátce od roku 2009.
USNESENÍ č. 644 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software č.
5050 – ALIS, spol. s r. o. – DPH pro nové plátce od roku 2009 a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
9–0–0

11. Návrh Smlouvy o spolupráci č. 02. 2009 – Ing. Petr Bukovský
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy o spolupráci č. 02. 2009 –
Ing. Petr Bukovský ( technický dozor investora rozšíření plynovodu Povodí Labe – cena:
22 000,- Kč ).
USNESENÍ č. 645 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o spolupráci č. 02. 2009 – Ing. Petr
Bukovský ( technický dozor investora rozšíření plynovodu Povodí Labe – cena: 22 000,- Kč )
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
9–0–0

12. Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí
Středočeského kraje č. 2803/OŽP/2009
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu
životního prostředí Středočeského kraje č. 2803/OŽP/2009 – sadové úpravy v Havlíčkové
ulici, výše dotace 217 500,- Kč, spoluúčast města 72 500,- Kč.
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USNESENÍ č. 646 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu životního
prostředí Středočeského kraje č. 2803/OŽP/2009 – sadové úpravy v Havlíčkové ulici, výše
dotace 217 500,- Kč a spoluúčast města 72 500,- Kč a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
9–0–0

13. Návrh na zhotovitele díla na Projektovou a inženýrskou činnost na akci
„CHODNÍK, CYKLOSTESKA TÝNEC NAD LABEM - LŽOVICE“ – Smlouva o dílo
č. 09 153 00
Starosta města předložil Zastupitelstvu města zprávu hodnotící komise jmenované na výběr
firmy na realizaci díla - Projektová a inženýrská činnost na akci „CHODNÍK, CYKLOSTESKA
TÝNEC NAD LABEM - LŽOVICE“, která doporučuje předsedovi, aby navrhl Zastupitelstvu
města Týnec nad Labem, schválit návrh komise a uzavřít Smlouvu o dílo se společností Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, 28. 7. 2009 č. j. 2738, cena : 771 120,Kč s DPH a Smlouvu o dílo č. 09 153 00.
USNESENÍ č. 647 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,ve
znění pozdějších předpisů schvaluje návrh hodnotící komise uzavřít Smlouvu o dílo se
společností - Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, 28. 7. 2009 č. j. 2738,
cena : 771 120,- Kč s DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2009
starosta města
9–0–0

14. Návrh na zhotovitele díla na Projektovou a inženýrskou činnost na akci
„ Snížení energetické náročnosti ZŠ Týnec nad Labem“ – Smlouva o dílo č.
01/07/2009
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - zprávu hodnotící komise jmenované na
výběr firmy na realizaci díla - Projektová a inženýrská činnost na akci „Snížení energetické
náročnosti ZŠ Týnec nad Labem“, která doporučuje předsedovi, aby navrhl Zastupitelstvu
města Týnec nad Labem, schválit návrh komise a uzavřít Smlouvu o dílo se společností –
ATELIER G , ul. Švermova č. p. 1, 778 00 Olomouc - Smlouva o dílo č. 01/07/2009 – cena :
420 000,- Kč .
USNESENÍ č. 648 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje návrh hodnotící komise uzavřít Smlouvu o dílo se
společností – ATELIER G , ul. Švermova č. p. 1, 778 00 Olomouc - Smlouva o dílo č.
01/07/2009 – cena : 420 000,- Kč, bod Smlouvy 7.3. ze Smlouvy vypustit a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
9–0–0
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15. Nabídka partnerství
Braniborsko )

města

s městem

Lindow

(

spolková

země

Starosta města předložil Zastupitelstvu města – nabídku k partnerství města s městem
Lindow ( spolková země Braniborsko )
Zastupitelstvo města bere informaci na vědomí.

16. Žádost o prodej části pozemku parcela č. 2090/1 – žadatel p. Jiří
Šenkýř
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - žádost o prodej části pozemku parcela č.
2090/1 – žadatel p. Jiří Šenkýř
USNESENÍ č. 649/2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 85 písm. a) zák. č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnit záměr na prodej části pozemku
parcela č. 2090/1.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
9–0–0

17. Cenová nabídka na rozšíření plynofikace ( Povodí Labe, Hájek ) - I. SPZ
s. r. o. , Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Starosta města předložil Zastupitelstvu města cenovou nabídku na rozšíření plynofikace (
Povodí Labe, Hájek ) - I. SPZ s. r. o. , Cihelna 135, 530 09 Pardubice, cena: 185 601,- Kč
bez DPH.
USNESENÍ č . 650 /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 rozšíření plynofikace (
Povodí Labe, Hájek ) - I. SPZ s. r. o. , Cihelna 135, 530 09 Pardubice, cena: 185 601,- Kč
bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2009
starosta města
9–0–0

18. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV – 12 – 6005298/01 –
ČEZ
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.
IV – 12 – 6005298/01 – ČEZ.
USNESENÍ č. 651 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 písm. m) zák. č.
128/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. IV – 12 – 6005298/01 – ČEZ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 10. 2009
starosta města
9–0–0
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19. Návrh – jednostranné zvýšení nájemného z bytů ve vlastnictví Města
Týnec nad Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh na jednostranné zvýšení nájemného
z bytů ve vlastnictví Města Týnec nad Labem s účinností od 1.1.2010.
USNESENÍ č. 652 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1 ) zák.č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném
zvyšování nájemného, ve znění pozdějších předpisů – schvaluje jednostranné zvýšení
nájemného z bytů ve vlastnictví Města Týnec nad Labem s účinností od 1. 1. 2010
a pověřuje starostu města podpisem oznámení o jednostranném zvýšení
nájemného z bytů ve vlastnictví Města Týnec nad Labem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12.2009
starosta města
9–0-0

20. Návrh na zhotovitele díla – Projektová a inženýrská činnost na akci „
Mateřská škola Týnec nad Labem“
Starosta města předložil Zastupitelstvu města – zprávu hodnotící komise jmenované na
výběr firmy na realizaci díla - Projektová a inženýrská činnost na akci „ Mateřská škola
Týnec nad Labem“, která doporučuje předsedovi, aby navrhl Zastupitelstvu města Týnec
nad Labem, schválit návrh komise a uzavřít Smlouvu o dílo se společností – ARCHA
inženýrská agentura a. s. , Smetanova č. p. 285, 280 02 Kolín IV., 3. 8. 2009 č. j. 2813,
cena: 999 600,- Kč s DPH.
USNESENÍ č. 653 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje návrh hodnotící komise uzavřít Smlouvu o dílo se
společností – ARCHA inženýrská agentura a. s. , Smetanova č. p. 285, 280 02 Kolín IV.,
cena: 999 600,- Kč s DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2010
starosta města
9–0–0

21. Návrh Mandátní smlouvy č. 71/2009 – IPI v. o. s. – žádost o dotaci a
příjemce dotace z Operačního programu životního prostředí – Zateplení
Základní školy Týnec nad Labem
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Mandátní smlouvy č. 71/2009 – IPI v.
o. s. – žádost o dotaci a příjemce dotace z Operačního programu životního prostředí –
Zateplení Základní školy Týnec nad Labem.
USNESENÍ č. 654 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Mandátní smlouvu č. 71/2009 – IPI v. o. s. –
žádost o dotaci a příjemce dotace z Operačního programu životního prostředí – Zateplení
Základní školy Týnec nad Labem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2010
starosta města
9–0–0
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22. Návrh Klasifikačního řádu ZŠ Týnec nad Labem
Starosta města informoval Zastupitelstvo města o schválení dle § 102 odst. 2, písm. b)
zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů návrhu Klasifikačního řádu
ZŠ Týnec nad Labem, bod 8, část II., podle § 51, odst. 3, zákona 561/2004 Sb. školského
Zákona - převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního
hodnocení.
Zastupitelstvo města bere informaci o schválení návrhu Klasifikačního řádu ZŠ Týnec nad
Labem, bod 8, část II. na vědomí.
Termín plnění :
Zodpovídá :

30. 6. 2010
ředitel ZŠ Týnec nad Labem

23. Volby do Parlamentu ČR – termín voleb a stanovení počtu volebních
okrsků a minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Starosta města předložil Zastupitelstvu města informaci o volbách do Parlamentu ČR –
termín voleb a stanovení počtu volebních okrsků a minimálního počtu členů okrskových
volebních komisí.
Termín konání : 9. a 10. října 2009
Stanovení počtu volebních okrsků – 4 ( Týnec nad Labem 2, Lžovice 1 a Vinařice 1 )
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí :
dle § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb. , o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji počet členů okrskových volebních
komisí : okrskové volební komise Týnec nad Labem – počet členů min. 8 , okrskové volební
komise Lžovice a Vinařice – počet členů min. 5.
Zastupitelstvo města bere informaci o volbách do Parlamentu ČR na vědomí .
Termín plnění :
Zodpovídá :

11. 10. 2009
starosta města

24. Návrh Smlouvy na činnost technického dozoru investora při opravě
veřejného osvětlení v Týnci nad Labem, Lžovicích a Vinařících – p. Ing.
Zdeněk Hasoň
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy na činnost technického dozoru
investora při opravě veřejného osvětlení v Týnci nad Labem, Lžovicích a Vinařících – p. Ing.
Zdeněk Hasoň – cena : 97 500,- Kč bez DPH.
USNESENÍ č. 655 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu na činnost technického dozoru investora
při opravě veřejného osvětlení v Týnci nad Labem, Lžovicích a Vinařících – p. Ing. Zdeněk
Hasoň – cena : 97 500,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2010
starosta města
9–0–0

25. Návrh na pořízení změny Územního plánu Města Týnec nad Labem – p.
Pavel Bošina, Ladislav Rapčák a Prokop Šimek
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh na pořízení změny Územního plánu
Města Týnec nad Labem – navrhovatelé: p. Pavel Bošina, Ladislav Rapčák a Prokop Šimek.
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USNESENÍ č. 656 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. schvaluje návrh
změny Územního plánu Města Týnec nad Labem – navrhovatelé: p. Pavel Bošina, Ladislav
Rapčák a Prokop Šimek s podmínkou dle § 45 zákona č. 183/2006 Sb. , že úplnou úhradu
nákladů na její zpracování a na mapové podklady budou hradit navrhovatelé.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2010
starosta města
9–0–0

26. Záměr na pronájem bytu ve vlastnictví města – byt č. 01 / ul. Krále
Jiřího č. p. 64
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - návrh na zveřejnění záměru na pronájem
bytu ve vlastnictví města – byt č. P01 / ul. Krále Jiřího č. p. 64
USNESENÍ č. 657/2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 85 písm. a) zák. č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnit záměr na pronájem bytu ve
vlastnictví města – byt č. P01 / ul. Krále Jiřího č. p. 64.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
9–0–0

27. Diskuse:
paní Mgr. Zuzana Hájková
• 29. 8. 2009 – rozloučení dětí s prázdninami od 10,- h do 12,- h, od 16,- h Rockový
Týnec
• jubilea září a říjen

Starosta města v 19 hodin 15 minut
zastupitelům města za účast a spolupráci.

Ověřovatelé zápisu :

ukončil jednání a poděkoval všem přítomným

paní MUDr. Eva Janurová

p. Václav Kučera

Josef Polák
starosta města

Zapsal: p. Vladimír Macháček – tajemník MěÚ
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