Město Týnec nad Labem
Masarykovo náměstí č.p. 1
PSČ 281 26 Týnec nad Labem
okres Kolín
Z á p i s č. : 1 - 2010
z 1. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem,
konaného dne 28. 1. 2010 od 17. 00 hodin v kanceláři starosty
města Týnce nad Labem
Přítomni: 9 členů ZM
Omluveni z jednání: p. Ing. Josef Kantůrek, p. Vladimír Macháček ml. ,
Zápis obsahuje usnesení č. 726 / 2010 –

741 / 2010

PROGRAM
1. Zahájení
2. Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM
3. Návrh programu jednání ZM
4. Kontrola usnesení č 711/2009 – 725/2009 z minulého jednání ZM ze dne 28. 12. 2009
5. Diskuse veřejnosti
6. Oznámení o důvodu na osvobození od místního poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů na
rok 2010.
7. Návrh dodatku č. 1/2010 k smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu.
8. Návrh - Smlouvy o dílo, firma Jarmil Brož – Elektroservis.
9. Žádost o odprodej části pozemků parcela č. 1970/2 cca 228 m2 a č. 1970/3 cca 400 m2
– Český kynologický svaz – Základní organizace Týnec nad Labem
10. Návrh - Výzvy vyhotovení nabídky na kompletní zajištění zadávacího řízení podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „
Název projektu, který bude předmětem zadávacího řízení:
Kanalizace v Týnci nad Labem - 1.stavba
Kanalizace v Týnci nad Labem - 2.stavba
Kanalizace v obci Lžovice a ČOV Lžovice
Kanalizace v obci Vinařice
11. Návrh – Rozpočtového opatření č. 5 / 2009.
12. Diskuse zastupitelstva
13. Závěr

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 1. jednání ZM:
Ověřovatelé zápisu z 1. zasedání ZM :
• paní MUDr. Eva Janurová
• p. Oldřich Motl
Zapisovatel:
• p. Bc. Bruno Krüger zástupce tajemníka MěÚ

- Hlasování: 9 – 0 – 0
- Hlasování: 9 – 0 – 0
- Hlasování: 9 – 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 :
12. Návrh – Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti na základě § 46 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/200 Sb. , o obcích – Obec
Žíželice, celková výše – 262 788,- Kč
13. Návrh – Kupní smlouvy č. 4/10/KS – RWE – VČP Net, s. r. o.
14. Návrh – výše neinvestičního příspěvku od obcí na žáka ZŠ Týnec nad Labem,
příspěvkové organizace, okres Kolín na rok 2010
15. ZŠ Týnec nad Labem – návrh rozpočtu na rok 2010
16. Vyhlášení – řízení o poskytnutí veřejného finančního příspěvku na činnost a
jednotlivé granty organizacím a spolkům z rozpočtu Města Týnce nad Labem na rok
2010
17. Návrh na vyřazení hmotného movitého majetku
18. Cyklostezka, chodník Týnec nad Labem – Lžovice – trvalý zábor, dočasný zábor
19. Návrh – Služeb pro zajištění plnění povinností v oblasti BOZP a PO – paní Lucie
Hrdličková
20. Návrh – plánu kontrol Finančního výboru ZM na rok 2010
Hlasování :

9–0–0

4. Kontrola usnesení z jednání ZM konaného dne 28. 12. 2009
Úvodní slovo: p. Josef Polák – starosta města
4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 720/2009,
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č. 711/2009 – 719/2009, 721/2009 - 725/2009
4. – 3.
Usnesení č. 699/2009:
Záměr byl řádně zveřejněn na směnu a prodej pozemku parcela č. 1193 v k. ú. a obci Týnec
nad Labem v majetku města o výměře 213 m2 ( návrh pozemků na směnu: pozemek
parcela č. 2104/12 v k. ú. a obci Týnec nad Labem o výměře 75 m2 a č. 2088/1 v k. ú. a
obci Týnec nad Labem o výměře 49 m2 ), návrh ceny: 150,- Kč/m2 – p. Skorkovský
Ladislav.
USNESENÍ č. 726 /2010
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 směnu a prodej pozemku
parcela č. 1193 v k. ú. a obci Týnec nad Labem v majetku města o výměře 213 m2 (
pozemek parcela č. 2104/12 v k. ú. a obci Týnec nad Labem o výměře 75 m2 a č. 2088/1
v k. ú. a obci Týnec nad Labem o výměře 49 m2 ) = 124 m2 směna z pozemku parcela č.
1193 v k. ú. a obci Týnec nad Labem a 89 m2 prodej z pozemku parcela č. 1193 v k. ú. a
obci Týnec nad Labem, cena : 150,- Kč/m2 a ukládá oddělení správy majetku vypracovat
Směnnou a kupní smlouvy a pověřuje starostu města podpisem smluv. Při podpisu smluv
uhradí kupující celkovou cenu za pozemek a poplatek za vklad do katastrální mapy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 3. 2010
starosta města
9-0–0
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4. – 4.
Usnesení č. 706/2009:
Záměr byl řádně zveřejněn na prodej pozemku parcela č. 2156/10 v k.ú. Týnec nad Labem
o výměře 43 m2, návrh ceny: 150,- Kč/m2 – manželé Kantůrkovi.
USNESENÍ č. 727 /2010
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.
2156/10 v k.ú. Týnec nad Labem o výměře 43 m2, cena : 150,- 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 :

31. 3. 2010
starosta města
9-0–0

5. Diskuse veřejnosti :
6 . Oznámení o důvodu na osvobození od místního poplatku za provoz
systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2010.
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 2010 .
Oznamovatel – žadatel :paní Eva Robovská č.j. 4471, sl. Jana Pospíšilová č.j. 137, p. Daniel
Zelman č. j. 143, p. Miloš Kučera č. j. 165, p. Zdeněk Ježek č. j. 199 ( dcera Žaneta ), p.
Miloš Hank č. j. 278 a p. Josef Klepetko č. j. 322 ( dcery Pavlína a Martina Klepetkovi ).
USNESENÍ č . 728 /2010
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 2010 zcela promíjí poplatek : paní Eva Robovská č.j. 4471, sl. Jana
Pospíšilová č.j. 137, p. Daniel Zelman č. j. 143, p. Miloš Kučera č. j. 165, p. Zdeněk Ježek č.
j. 199 ( za dceru Žanetu ), p. Miloš Hank č. j. 278 a p. Josef Klepetko č. j. 322 ( za dcery
Pavlínu a Martinu Klepetkovi ).
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

28. 2. 2010
tajemník MěÚ
9–0-0

7. Návrh dodatku č. 1/2010 k smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh dodatku č. 1/2010 k smlouvě č. 96/02
o odvozu odpadu.
USNESENÍ č. 729 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,ve
znění pozdějších předpisů schvaluje Dodatek č. 1/2010 k smlouvě č. 96/02 o odvozu
odpadu a pověřuje starostu města podpisem Dodatku.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
starosta města
9–0-0

4

8. Návrh - Smlouvy o dílo, firma Jarmil Brož – Elektroservis.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh - Smlouvy o dílo, firma Jarmil Brož –
Elektroservis – provozování a údržba VO.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere návrh - Smlouvy o dílo, firma Jarmil Brož –
Elektroservis – provozování a údržba VO na vědomí a pověřuje odbor správy majetku
města dalším jednáním ( záruka na rekonstrukci VO, stanovení cen jednotlivých prací atd. ).
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 3. 2010
starosta města
9–0–0

9. Žádost o odprodej části pozemků parcela č. 1970/2 cca 228 m2 a č.
1970/3 cca 400 m2 – Český kynologický svaz – Základní organizace Týnec
nad Labem
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o odprodej části pozemků parcela č.
1970/2 cca 228 m2 a č. 1970/3 cca 400 m2 – Český kynologický svaz – Základní organizace
Týnec nad Labem
USNESENÍ č. 730 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1)
zák. č.128/2000 Sb. o
obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnit záměr na odprodej části pozemků
parcela č. 1970/2 cca 228 m2 a č. 1970/3 cca 400 m2 vše v k. ú. Týnec nad Labem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 3. 2010
tajemník MěÚ
9–0–0

10. Návrh - Výzvy vyhotovení nabídky na kompletní zajištění zadávacího
řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh - Výzvy vyhotovení nabídky na
kompletní zajištění zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
„ Název projektu, který bude předmětem zadávacího řízení:
Kanalizace v Týnci nad Labem - 1.stavba
Kanalizace v Týnci nad Labem - 2.stavba
Kanalizace v obci Lžovice a ČOV Lžovice
Kanalizace v obci Vinařice
USNESENÍ č. 731 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o
obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje Výzvu k vyhotovení nabídky na kompletní
zajištění zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „ Název
projektu, který bude předmětem zadávacího řízení:
Kanalizace v Týnci nad Labem - 1.stavba
Kanalizace v Týnci nad Labem - 2.stavba
Kanalizace v obci Lžovice a ČOV Lžovice
Kanalizace v obci Vinařice
a pověřuje starostu města oslovením tří firem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

28. 2. 2010
starosta města
9–0–0
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11. Návrh – Rozpočtového opatření č. 5 / 2009
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Rozpočtového opatření č. 5 / 2009.
USNESENÍ č. 732 /2010
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.
5/2009.
Zodpovídá :
Hlasování :

starosta města, správce rozpočtu
9–0–0

12. Návrh – Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti na základě § 46 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/200
Sb. , o obcích – Obec Žíželice, celková výše – 262 788,- Kč
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Smlouvy o poskytnutí finančních
prostředků k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na základě § 46 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/200 Sb. , o obcích – Obec Žíželice, celková výše – 262 788,- Kč
USNESENÍ č. 733 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 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
– 262 788,- Kč a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
starosta města
9–0–0

13. Návrh – Kupní smlouvy č. 4/10/KS
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Kupní smlouvy č. 4/10/KS – VČP Net,
s. r. o. , cena: 1 192 200,- Kč s DPH.
USNESENÍ č. 734 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Kupní smlouvu č. 4/10/KS, cena: 1 192 200,- Kč
s DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

28. 2. 2010
starosta města
9–0–0

14. Návrh – výše neinvestičního příspěvku od obcí na žáka ZŠ Týnec nad
Labem, příspěvkové organizace, okres Kolín na rok 2010
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – výše neinvestičního příspěvku na
provoz od obcí na žáka ZŠ Týnec nad Labem, příspěvkové organizace, okres Kolín na rok
2010. Návrh výše neinvestičního příspěvku : 7.200,- Kč.
Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím :
Základní škola Týnec nad Labem,okres Kolín,příspěvková organizace
Komenského náměstí č.85 , 281 26 Týnec nad Labem
IČO : 708 75 987
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na rok 2010 – 2.200.000,- Kč
Globální dotace od Středočeského kraje na rok 2010 : 1377,50 Kč x 243 žáků = 334 732,50
Kč
Příspěvek na žáka: 2 200 000,- Kč – 334 732,50 Kč = 1 865 267,50 Kč : 243 žáků =
7 676,- Kč
USNESENÍ č. 735 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 46 odst. 2 písm. a) zák.č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje neinvestiční příspěvek od obcí
na žáka ZŠ Týnec nad Labem, příspěvkové organizace, okres Kolín, IČO : 708
75 987 na rok 2010 ve výši 7.200,- Kč/ žák a pověřuje starostu města podpisem
Dohod o úhradě neinvestičního příspěvku od obcí .
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 3. 2010
starosta města
9–0–0

15. ZŠ Týnec nad Labem – návrh rozpočtu na rok 2010
Starosta města předložil Zastupitelstvu města – návrh rozpočtu ZŠ Týnec nad Labem na
rok 2010, příjmy celkem – 2.200.000 ,- Kč , výdaje celkem – 2.200.000 ,- Kč , rozpočet
vyrovnaný.
USNESENÍ č.736 /2010
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 Rozpočet ZŠ na rok 2010
- příjmy celkem – 2.200.000 ,- Kč , výdaje celkem – 2.200.000 ,- Kč , rozpočet
vyrovnaný.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31.12.2010
ředitel ZŠ
9–0–0

16. Vyhlášení – řízení o poskytnutí veřejného finančního příspěvku na
činnost a jednotlivé granty organizacím a spolkům z rozpočtu Města Týnce
nad Labem na rok 2010
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Vyhlášení – zahájení řízení o poskytnutí
veřejného finančního příspěvku na činnost a jednotlivé granty organizacím a spolkům
z rozpočtu Města Týnce nad Labem na rok 2010.
USNESENÍ č. 737 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 85 písm. c) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje Vyhlášení – zahájení řízení o
poskytnutí veřejného finančního příspěvku na činnost a jednotlivé granty organizacím a
spolkům z rozpočtu Města Týnce nad Labem na rok 2010.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

26. 2. 2010
tajemník MěÚ
9–0–0
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17. Návrh na vyřazení hmotného movitého majetku
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh na vyřazení hmotného movitého
majetku:
• inventarizační číslo 142 – sekačka na trávu ( rok pořízení 1997 ) – cena: 35 149,Kč, důvod vyřazení neopravitelná
• inventarizační číslo 62 – kontejner na TKO ( rok pořízení 1995 ) – cena: 24 927,- Kč,
důvod vyřazení neopravitelný
USNESENÍ č. 738/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů schvaluje vyřazení hmotného movitého majetku:
• inventarizační číslo 142 – sekačka na trávu ( rok pořízení 1997 ) – cena: 35 149,Kč, důvod vyřazení neopravitelná
• inventarizační číslo 62 – kontejner na TKO ( rok pořízení 1995 ) – cena: 24 927,- Kč,
důvod vyřazení neopravitelný
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 3. 2010
tajemník MěÚ
9–0–0

18. Cyklostezka, chodník Týnec nad Labem – Lžovice – trvalý zábor,
dočasný zábor
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Cyklostezka, chodník Týnec nad Labem –
Lžovice – trvalý zábor ( 40 Kč/ m2), dočasný zábor ( 10,- Kč/m2 ).
USNESENÍ č.739/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů schvaluje žádosti o souhlas s trvalým a dočasným záborem
pozemků a cenový návrh - trvalý zábor ( 40 Kč/ m2), dočasný zábor ( 10,- Kč/m2 ).
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2010
starosta města
9–0–0

19. Návrh – Služeb pro zajištění plnění povinností v oblasti BOZP a PO –
paní Lucie Hrdličková
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Služeb pro zajištění plnění povinností
v oblasti BOZP a PO – paní Lucie Hrdličková, cenový návrh: zpracování prvotní dokumentace
v oblasti BOZP a PO – 14 000,- Kč, paušální měsíční cena za služby BOZP a PO – 1 500,Kč.
USNESENÍ č. 740 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů schvaluje služby pro zajištění plnění povinností v oblasti
BOZP a PO – paní Lucie Hrdličková, cena: zpracování prvotní dokumentace v oblasti BOZP a
PO – 14 000,- Kč, paušální měsíční cena za služby BOZP a PO – 1 500,- Kč a pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

28. 2. 2010
tajemník MěÚ
9–0–0
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20. Návrh – plánu kontrol Finančního výboru ZM na rok 2010
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh plánu kontrol Finančního výboru ZM na
rok 2010
USNESENÍ č. 741 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů schvaluje plán kontrol Finančního výboru ZM na rok 2010.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
předseda Finančního výboru ZM
9–0–0

21. Diskuse:
p. Josef Polák
• informace o jmenování komise k zajištění oslav 900 let Města Týnec nad Labem:
předseda komise – p. Josef Vomáčka
členové komise – p. Ing. Horymír Žmolil, p. Dušan Žmolil, paní Mgr. Zuzana Hájková,
p. Mgr. Hynek Radouš, paní Mgr. Hana Pánková, p. PhDr. Dušan Bartůněk,
p. Josef Vomáčka
• informoval o činnosti komise
• Vinařice – připomínky k VO – budou projednány s projektantem ( stavební dozor
města ) a se zástupci firmy, která zabezpečuje rekonstrukci VO
p. Mgr. Hynek Radouš
• Zřizovací listina MŠ – paní ředitelka MŠ nepožaduje změnu
• Infocentrum - dotaz k platbě poplatků – budou stanovena pravidla
• jednání s nájemníky byt.domu Ve Výmolu č. p. 480 – uskuteční se po jednání ( s p.
JUDr. Jan Matějíček )
• zničený sloup osvětlení přechodu pro chodce u zrcadla ul. Husova ( totožnost viníka )
– Policie ČR nezjistila viníka
• kontejnery na tříděný odpad „u Racka“ – odbor životního prostředí navrhne nové
místo
• aktualizace zpráv hlášení na www. stránkách města – projednat - p. Václav Svoboda
Starosta města v 19 hodin 40 minut
zastupitelům města za účast a spolupráci.

ukončil jednání a poděkoval všem přítomným

Ověřovatelé zápisu : paní MUDr. Eva Janurová

p. Oldřich Motl

Josef Polák
starosta města

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