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

Z á p i s č. : 10 - 2009
z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem,
konaného dne 10. 9. 2009 od 17. 00 hodin v kanceláři starosty
Města Týnce nad Labem
Přítomni: 8 členů ZM
Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Vladimír Macháček, p. Václav Kučera
Zápis obsahuje usnesení č. 658 / 2009 – 667 / 2009

PRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

GRAM
Zahájení
Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 9. jednání ZM
Návrh programu 10. jednání ZM
Kontrola usnesení č 639/2009 – 657/2009 z minulého jednání ZM ze dne 27. 8.
2009
Diskuse veřejnosti
Návrh Dodatku č. 2/2009 k smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu
Žádost o zřízení plynového topení, výměnu oken a zateplení domu – p. Miroslav
Červínek
Návrh Smlouvy o výpůjčce odpadových nádob č. OS 2009 20000597 - EKOKOM
Návrh Obchodní smlouvy – Accor Services CZ s. r. o.
Diskuse zastupitelstva
Závěr

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 10. zasedání ZM :
• paní Mgr. Hana Pánková
• p. Mgr. Hynek Radouš
Zapisovatel:
• p. Bc. Bruno Krüger zástupce tajemníka MěÚ

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

- Hlasování: 6 – 0 – 0
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3. Návrh programu jednání ZM
p. Polák Josef přednesl návrh programu jednání ZM a návrh na rozšíření programu jednání
ZM :
10. Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby – „
Příprava a realizace žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP“.
11. Žádost o odkoupení pozemku parcela č. 1729/6 v k. ú. Týnec nad Labem
12. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě č. - 4120479632 – ČEZ DISTRIBUCE, a. s.
13. Žádost o projednání a schválení odpisového plánu na hřiště pro školní družinu – ZŠ
Týnec nad Labem
14. Cenová nabídka na prodloužení vodovodního řádu – ul. Sadová – Vodos Kolín s. r. o.
15. Návrh Studie chodník – cyklostezka Týnec nad Labem – Lžovice, Pontex spol. s r. o.
16. Cenové nabídky na realizaci PD – „ návrh sadových úprav – Havlíčkova ulice v Týnci
nad Labem“
17. Plánovací smlouva ( sdružení finančních prostředků ) pro výstavbu místních
komunikací
Hlasování : 6 – 0 – 0

4. Kontrola usnesení z jednání ZM konaného dne 27. 8. 2009
Úvodní slovo: p. Josef Polák – starosta města
4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 645/2009, 649/2009, 650/2009 a 657/2009
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č. 639/2009 – 644/2009, 646/2009 - 648/2009, 651/2009 - 656/2009

5. Diskuse veřejnosti :
V 17h 15 minut se dostavil na jednání ZM p. Oldřich Motl.

6 . Návrh Dodatku č. 2/2009 k smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - návrh Dodatku č. 2/2009 k smlouvě č.
96/02 o odvozu odpadu
USNESENÍ č. 658 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů ,schvaluje Dodatek č. 2/2009 k smlouvě č. 96/02 o odvozu
odpadu a pověřuje starostu města podpisem Dodatku.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 9. 2009
starosta města
7–0–0

7. Žádost o zřízení plynového topení, výměnu oken a zateplení domu – p.
Miroslav Červínek
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o zřízení plynového topení, výměnu
oken a zateplení domu – p. Miroslav Červínek
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem ukládá Odboru kanceláře úřadu, vnitřních věcí a
správy majetku :
1. připravit projektovou dokumentaci a cenový návrh na zřízení plynového topení v bytě
p. Miroslava Červínka

3
2. projednat s p. Miroslavem Červínkem výměnu oken, na náklady nájemce bytu
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere žádost ohledně zateplení domu na vědomí se
závěrem, že zateplení domu se v současné době nepřipravuje.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12. 2009
starosta města
7–0–0

8. Návrh Smlouvy o výpůjčce odpadových nádob č. OS 2009 20000597 EKOKOM
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy o výpůjčce odpadových nádob
č. OS 2009 20000597 – EKOKOM, SULO – papír 3,- ks, SULO – plast 2,- ks. Povinnost
vypůjčitele pořídit minimálně 1,- ks nádoby komodita neurčena.
USNESENÍ č. 659 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o výpůjčce odpadových nádob č. OS 2009
20000597 - EKOKOM a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
7–0–0

9. Návrh Obchodní smlouvy – Accor Services CZ s. r. o.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Obchodní smlouvy – Accor Services CZ
s. r. o. – poukázky na stravování – „ stravenky“.
USNESENÍ č. 660 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Obchodní smlouvu – Accor Services CZ s. r. o. –
poukázky na stravování – „ stravenky“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

od 1. 12. 2009
starosta města
7–0–0

10. Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na
služby – „ Příprava a realizace žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP“.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Výzvu k podání nabídky v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu na služby – „ Příprava a realizace žádosti o poskytnutí dotace
z OPŽP“.
USNESENÍ č. 661 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu na služby – „ Příprava a realizace žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP“ a
pověřuje starostu města oslovením třech společností.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 9. 2009
starosta města
7–0–0
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11. Žádost o odkoupení pozemku parcela č. 1729/6 v k. ú. Týnec nad
Labem
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o odkoupení pozemku parcela č.
1729/6 v k. ú. Týnec nad Labem o výměře 112 m2.
USNESENÍ č. 662 /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 pozemku parcela č.
1729/6 v k. ú. Týnec nad Labem o výměře 112 m2.

Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
7–0–0

12. Návrh Smlouvy
DISTRIBUCE, a. s.

o

budoucí

smlouvě

č.

-

4120479632

–

ČEZ

Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy o budoucí smlouvě č. 4120479632 – ČEZ DISTRIBUCE, a. s. – připojení veřejného osvětlení ( rozvaděč ul.
Smetanova, pro chatovou oblast ).
USNESENÍ č. 663 /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 č. - 4120479632 –
ČEZ DISTRIBUCE, a. s. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
7–0–0

13. Žádost o projednání a schválení odpisového plánu na hřiště pro školní
družinu – ZŠ Týnec nad Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o projednání a schválení odpisového
plánu na hřiště pro školní družinu – ZŠ Týnec nad Labem ( odp. skupina 2, roční odpis
12,5%, 9. let odpisová doba ).
USNESENÍ č. 664 /2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem podle § 35 odst. 1) § 102 odst. 2) písm. b) zák. č.
128/2000 Sb. o obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje odpisový plán na hřiště pro
školní družinu – ZŠ Týnec nad Labem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2015
starosta města
7–0–0
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14. Cenová nabídka na prodloužení vodovodního řádu – ul. Sadová – Vodos
Kolín s. r. o.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - cenovou nabídku na prodloužení
vodovodního řádu – ul. Sadová – Vodos Kolín s. r. o., materiál + montáž - cena : 82 534,Kč bez DPH.
USNESENÍ č. 665 /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 prodloužení vodovodního řádu
– ul. Sadová – Vodos Kolín s. r. o., materiál + montáž - cena : 82 534,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
–0–0

15. Návrh Studie – chodník – cyklostezka Týnec nad Labem – Lžovice –
Pontex spol. s r. o.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města – návrh Studie chodník – cyklostezka Týnec
nad Labem – Lžovice, Pontex spol. s r. o.
Zastupitelstvo města bere návrh Studie v plném rozsahu na vědomí a ukládá společnosti
Pontex spol. s r. o. zpracovat dokumentaci pro územní řízení.

16. Cenové nabídky na realizaci PD – „ návrh sadových úprav – Havlíčkova
ulice v Týnci nad Labem“
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - cenové nabídky na realizaci PD – „ návrh
sadových úprav – Havlíčkova ulice v Týnci nad Labem“ :
1. paní Ing. Anna Stočesová – 288 321,- Kč s DPH
2. p. Bc. Petr Ledvina
- 301 434,- Kč s DPH
3. paní Ing. Zuzana Baladová - 331 694,- Kč s DPH
USNESENÍ č. 666/2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na realizaci PD – „ návrh
sadových úprav – Havlíčkova ulice v Týnci nad Labem“ - paní Ing. Anna Stočesová –
288 321,- Kč s DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
7–0–0

V 17h 55 minut se dostavil na jednání ZM p. Ing. Josef Kantůrek.

17. Plánovací smlouva ( sdružení finančních prostředků ) pro výstavbu
místních komunikací
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh na uzavření plánovacích smluv (
sdružení finančních prostředků ) pro výstavbu místních komunikací.

6
USNESENÍ č. 667/2009
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. , stavební zákon ve
znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 500/2006 Sb. , o územně analytických podkladech
a územně plánovací dokumentaci schvaluje uzavření plánovací smlouvy se žadateli o
vydání územního rozhodnutí nebo pořízení změn územního plánu a ukládá starostovi
města, aby připravil návrh závazných principů této plánovací smlouvy, zejména z hlediska
veřejné, dopravní a technické infrastruktury.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2009
starosta města
8–0–0

18. Diskuse:
p. Mgr. Hynek Radouš
• chodník ul. Krále Jiřího oprava – do konce září
• rozpočet na oslavy 900 let města – do konce září – jmenovat organizační komisi,
stanovit termín a připravit návrh programu oslav ( spoluúčast jednotlivých spolků a
organizaci )
paní Mgr. Zuzana Hájková
• podzimní koncert Stř. fil. orchestru – 15. 10. 2009 od 19,- h
• adventní koncert Stř. fil. orchestru – 6. 12. 2009 od 18,- h
p. Josef Polák
• poděkování zastupitelům, členkám oddílu TK POHODA a spoluobčanům, kteří
zabezpečovali akce „ rozloučení dětí s prázdninami“ a „ Rockový Týnec“ - dne 29. 8.
2009

Starosta města v 18 hodin 25 minut
zastupitelům města za účast a spolupráci.

Ověřovatelé zápisu :

ukončil jednání a poděkoval všem přítomným

paní Mgr. Hana Pánková

p. Mgr. Hynek Radouš

Josef Polák
starosta města

Zapsal: p. Bc. Bruno Krüger – zástupce tajemníka MěÚ
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