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

Z á p i s č. : 4 - 2010
z 4. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem,
konaného dne 25. 3. 2010 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 ml. ,
p. Josef Vomáčka
Omluveni z části jednání: p. Václav Tvrdík (příchod v 17 h 20minut)
p. Ing. Josef Kantůrek (příchod v 17h 35minut)
Dále byli přítomni:
p. Bc. Bruno Krüger – zástupce tajemníka MěÚ
hosté
Zápis obsahuje usnesení č. 760 / 2010 –
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GRAM
Zahájení
Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM
Návrh programu jednání ZM, rozšíření a úprava navrhovaného programu
Kontrola usnesení č. 744/2010 – 759/2010 z minulého jednání ZM ze dne 25. 2.
2010
Diskuse veřejnosti
Oznámení o důvodu na osvobození od místního poplatku za provoz systému
shromaţďování,sběru,přepravy,třídění,vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů
na rok 2010
Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu
Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby – společnost VČP Net, s. r. o.
Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – společnost
ČEZ Distribuce, a. s.
Návrh úhrady podílů obcí Svazku Týnecko pojišťovací smlouvy č. 7720182848
Ţádost o pronájem kulturního areálu „ OSTROV „ – p. J. Č.
Nabídka solární technologie - společnosti TESLA a TCN
Nabídka kreseb historické architektury Města Týnec nad Labem - p. L. M.
Nabídka na zhotovení kovové informační tabule u kostela Stětí sv. Jana Křtitele –
paní MgA. K. Č. M.
Nabídka na umístění reklamy v mapě KČT
Ţádost o poskytnutí příspěvku na provoz neziskové organizace Centra pro zdravotně
postiţené Středočeského kraje se sídlem v Kolíně
Ţádosti o finanční příspěvek na činnost organizací a spolků působících v Týnci nad
Labem
Návrh na zveřejnění záměru na pronájem bytu ve vlastnictví města – byt č. G4 / ul.
Krále Jiřího č. p. 64
Návrh Inventarizačního zápisu Města Týnec nad Labem za rok 2009
Volby do Parlamentu ČR – termín voleb a stanovení volebních okrsků a minimálního
počtu členů okrskových volebních komisí
Diskuse zastupitelstva
Závěr
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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 4. jednání ZM:
Ověřovatelé zápisu z 4. zasedání ZM :
 p. Václav Kučera
- Hlasování: 6 – 0 – 0
 P. Oldřich Motl
- Hlasování: 6 – 0 – 0
Zapisovatel: p. Bc. Bruno Krüger

- Hlasování: 6 – 0 – 0

3. Návrh programu jednání, rozšíření a úprava navrhovaného programu:
p. Polák Josef přednesl návrh programu jednání ZM a návrh na rozšíření programu jednání
ZM :
21. Zápis o výsledku kontrol plnění usnesení ZM v roce 2009 – Kontrolní výbor ZM
22. Plán kontrol plnění usnesení ZM na rok 2010 – Kontrolní výbor ZM
23. Návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemků parcela č. 764/10 o výměře 123 m2 a
764/11 o výměře 5 m2.
Hlasování :

6–0–0

4. Kontrola usnesení z jednání ZM konaného dne 25. 2. 2010
Úvodní slovo: p. Josef Polák – starosta města
Ověření zápisu z 3. zasedání ZM v roce 2010:

paní Mgr. Zuzana Hájková
paní Mgr. Hana Pánková

4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 744/2010
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č. 745/2010 – 751/2010, 754/2010 – 759/2010
4. – 3.
Usnesení č. 743/2010
Záměr na odprodej části pozemku parcela č. 1399/2 o výměře 110 m2 v k. ú. a obci Týnec
nad Labem byl řádně zveřejněn, návrh ceny: 150,- Kč/m2, návrh splátkového kalendáře (
manţelé J. a A. B. ).
USNESENÍ č. 760 /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 manţelům J. a A. B. prodej
části pozemku parcela č. 1399/2 v k. ú. a obci Týnec nad Labem o výměře 110 m2, cena :
150,- Kč/m2, dále podle § 35 odst. 1) a § 85 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schvaluje úhradu kupní ceny dle splátkového kalendáře (
měsíční splátka 1 375,- Kč ) a ukládá oddělení správy majetku vypracovat Kupní smlouvu
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Při podpisu smlouvy uhradí kupující
poplatek za vklad do katastrální mapy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 4. 2010
starosta města
6-0–0
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4. – 4.
Usnesení č. 730/2010
Byl zveřejněn 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.
Byl zpracován znalecký posudek č. 8563/47/2010, návrh ceny: 4 500,- Kč ( nezisková
organizace - Český kynologický svaz – Základní kynologická organizace Týnec nad Labem
č.401, se sídlem v Týnci nad Labem ).
USNESENÍ č. 761 /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 Českému kynologickému
svazu – Základní kynologické organizaci Týnec nad Labem č.401, se sídlem v Týnci nad
Labem prodej části pozemku parcela č. 1970/2 o výměře cca 228 m2 a č. 1970/3 o výměře
cca 400 m2 vše v k. ú. a obci Týnec nad Labem 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 :

30. 6. 2010
starosta města
6-0–0

4. – 5.
Usnesení č. 752/2010
Výzva více zájemcům k podání cenové nabídky na výkon technického dozoru investora,
název projektu, který bude předmětem zadávacího řízení:
Kanalizace v Týnci nad Labem - 1.stavba
Kanalizace v Týnci nad Labem - 2.stavba
Kanalizace v obci Lţovice a ČOV Lţovice
Kanalizace v obci Vinařice
Po provedeném komplexním posouzení hodnotící
uchazeče MEDIUM project EU s. r. o. , Riegrova č.
847 vyhověla nejlépe veškerým stanoveným
zadavatele, a proto hodnotící komise doporučuje
zakázky s tímto uchazečem.

komise konstatovala, ţe nabídka č. 3
431, 533 51 Pardubice 17, IČO: 287 78
poţadavkům, kritériím a podmínkám
zadavateli uzavřít smlouvu na předmět

USNESENÍ č. 762/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje uzavřít smlouvu na výkon technického dozoru investora
stavby:Kanalizace v Týnci nad Labem - 1.stavba, Kanalizace v Týnci nad Labem - 2.stavba,
Kanalizace v obci Lţovice a ČOV Lţovice, Kanalizace v obci Vinařice s uchazečem MEDIUM
project EU s. r. o. , Riegrova č. 431, 533 51 Pardubice 17, IČO: 287 78 847, cena:
1 438 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 4. 2010
starosta města
7–0-0

4. – 6.
Usnesení č. 753/2010
Výzva více zájemcům k podání cenové nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zakázky ve
zjednodušeném podlimitním řízení – výběr projektanta dalších stupňů projektové
dokumentace: Název projektu, který bude předmětem zadávacího řízení:Kanalizace v Týnci
nad Labem - 1.stavba, Kanalizace v Týnci nad Labem - 2.stavba, Kanalizace v obci Lţovice a
ČOV Lţovice, Kanalizace v obci Vinařice
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Po provedeném komplexním posouzení hodnotící komise konstatuje, ţe nabídka č. 5
uchazeče MEDIUM project EU s. r. o. , Riegrova č. 431, 533 51 Pardubice 17, IČO: 287 78
847, vyhověla nejlépe veškerým stanoveným poţadavkům, kritériím a podmínkám
zadavatele, a proto hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu na předmět
zakázky s tímto uchazečem.
USNESENÍ č. 763/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje uzavřít smlouvu na předmět zakázky - výběr projektanta
dalších stupňů projektové dokumentace: Kanalizace v Týnci nad Labem - 1.stavba,
Kanalizace v Týnci nad Labem - 2.stavba, Kanalizace v obci Lţovice a ČOV Lţovice,
Kanalizace v obci Vinařice s uchazečem MEDIUM project EU s. r. o. , Riegrova č. 431, 533
51 Pardubice 17, IČO: 287 78 847, cena: 3 984 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 4. 2010
starosta města
7–0-0

5. Diskuse veřejnosti :
p. P. V.
– sokolovna, dům č. 2 ( Masarykovo náměstí )
–
sokolovna – majetek České obce sokolské, Praha
dům č. 2 – nový majitel ( záměr na rekonstrukci projednávají s Národním
památkovým ústavem Praha ),
paní M. M.

– dům č. 480 ( Ve Výmolu ) – výměna ( rekonstrukce ) luxfer –
výběr zhotovitele v dubnu,
- termín schůze s nájemníky – duben

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 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 2010 .
Oznamovatel – ţadatel: paní V. P. č. j. 733, slečna Ing. E. T. č. j. 898, slečna D. T. č. j.
899, paní M. K. č. j. 956,
USNESENÍ č . 764 /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 shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2010 zcela
promíjí poplatek : paní V. P. č. j. 733, slečně Ing. E. T. č. j. 898, slečně D. T. č. j. 899,
paní M. K. č. j. 956.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 4. 2010
tajemník MěÚ
7–0–0
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7. Návrh dodatku č. 2/2010 ke Smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města - návrh dodatku č. 2/2010 ke Smlouvě č.
96/02 o odvozu odpadu.
USNESENÍ č. 765/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje Dodatek č. 2/2010 ke Smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu a
pověřuje starostu města podpisem Dodatku.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 4. 2010
starosta města
7–0-0

8. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby – společnost VČP Net, s. r. o.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města - návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby – společnost VČP Net, s. r. o.
USNESENÍ č. 766/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby – společnost VČP Net, s. r. o. a pověřuje starostu města
podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 4. 2010
starosta města
8–0-0

9. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
společnost ČEZ Distribuce, a. s.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – společnost ČEZ Distribuce, a. s.
USNESENÍ č. 767/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – společnost ČEZ Distribuce, a. s. a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 4. 2010
starosta města
8–0-0

10. Návrh úhrady podílu Města Týnec nad Labem - pojišťovací smlouva č.
7720182848
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh úhrady podílu Města Týnec nad Labem
pojišťovací smlouva č. 7720182848 – 12 226,- Kč ( Svazek obcí Týnecko ).
USNESENÍ č. 768 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o
obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje úhradu podílu Města Týnec nad Labem
pojišťovací smlouva č. 7720182848 – 12 226,- Kč
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Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 4. 2010
starosta města
8–0–0

11. Žádost o pronájem kulturního areálu „ OSTROV „ – p. Jaroslav Černý
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města ţádost o pronájem kulturního areálu „
OSTROV „ – p. J. Č. ( MEATFLY MASAKR FEST ) – 26. 6. 2010.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere ţádost na vědomí. Město Týnec nad Labem
podalo ţádost o dotaci na rekonstrukci kulturního areálu „ OSTROV „ – FROM Středočeský
kraj. Jestli bude dotace přidělena, tak v termínu 26. 6. 2010 bude realizována rekonstrukce.

12. Nabídka solární technologie - společnosti TESLA a TCN
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města nabídku solární technologie od společnosti
TESLA a TCN – projekt výstavby fotovoltaické elektrárny pro obce v rámci ČR.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere nabídku na vědomí a pověřuje Odbor správy
majetku města dalším jednáním o vypracování Studie – návrh.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 5. 2010
tajemník MěÚ
8–0–0

13. Nabídka kreseb historické architektury Města Týnec nad Labem - p. L.
M.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města nabídku kreseb historické architektury
Města Týnec nad Labem - p. L. M. , cena: 15 000,- Kč.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere nabídku na vědomí a neschvaluje zakoupení
kreseb historické architektury Města Týnec nad Labem ( vysoká cena ).
Hlasování :

8–0–0

14. Nabídka na zhotovení kovové informační tabule u kostela Stětí sv. Jana
Křtitele – paní MgA. K. Č. M.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města nabídku na zhotovení kovové informační
tabule u kostela Stětí sv. Jana Křtitele – paní MgA. K. Č. M. , cena: 48 400,- Kč s DPH.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere nabídku na vědomí a neschvaluje zhotovení
kovové informační tabule u kostela Stětí sv. Jana Křtitele ( vysoká cena ).
Hlasování :

8–0–0
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15. Nabídka na umístění reklamy v mapě KČT
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města nabídku na umístění reklamy v mapě KČT,
cena: dle ceníku inzerce KČT.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere nabídku na vědomí a neschvaluje umístění
reklamy v mapě KČT ( vysoká cena ).
Hlasování :

8–0–0

16. Žádost o poskytnutí příspěvku na provoz neziskové organizace Centra
pro zdravotně postižené Středočeského kraje se sídlem v Kolíně
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města ţádost o poskytnutí příspěvku na provoz
neziskové organizace Centra pro zdravotně postiţené Středočeského kraje se sídlem
v Kolíně.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere ţádost na vědomí a neschvaluje poskytnutí
příspěvku na provoz neziskové organizace Centra pro zdravotně postiţené Středočeského
kraje se sídlem v Kolíně ( město přiděluje příspěvek na činnost Svazu tělesně postiţených
v České republice, o.s. , Místní organizaci Týnec nad Labem, se sídlem Týnec nad Labem )..
Hlasování :

8–0–0

17. Žádosti o finanční příspěvek na činnost organizací a spolků působících
v Týnci nad Labem
Předseda Finančního výboru p. Mgr. Hynek Radouš předloţil Zastupitelstvu města ţádosti o
finanční příspěvek na činnost organizací a spolků působících v Týnci nad Labem.
Diskuse : p. Ing. Josef Kantůrek, p. Mgr. Hynek Radouš, paní Mgr. Hana Pánková, p. Václav
Tvrdík.
Veřejnoprávní kontrola za rok 2009, činnost jednotlivých ţadatelů, zaloţení gardy
fotbalového oddílu.
USNESENÍ č. 769 /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 finanční příspěvky z rozpočtu města
na činnost ( granty ) organizací a spolků se sídlem v Týnci nad Labem na rok 2010 a
pověřuje starostu města podpisem Dohod o přidělení příspěvku.

Organizace
MŠ - sdruţení rodičů
Outdoored s.r.o.
TK Pohoda
TJ Sokol oddíl tenisu
TJ Sokol oddíl stolního tenisu
TJ Sokol - oddíl šachů

Granty

Činnost

Paragraf

Položka

0

6000

3149

5222

15000

26400

3319

5522

5000

25000

3419

5222

10000

20000

3419

5222

0

0

3419

5222

0

0

3419

5222

TJ Sokol vysokohorské turistiky

10000

0

3419

5222

TJ Sokol oddíl kopané

15000

80000

3419

5222

0

15000

3419

5222

3500

2500

3421

5222

7000

22000

3421

5222

10000

0

3429

5222

TJ Sokol oddíl ledního hokeje
Oddíl Kamarád
ATOM-KČT
Myslivecké sdruţení Týnec n.L.
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Kynologická organizace
Zahrádkářský svaz
Český rybářský svaz

8000

4000

3429

5222

0

2000

3429

5222

5000

25000

3429

5222

Filatelisté

0

0

3429

5222

Český svaz včelařů ZO Týnec nad
Labem
Sdruţení zdrav. postiţ.

0

10000

3429

5222

5000

5000

3543

5222

25000

25000

5512

5222

118500

267900

SDH Lţovice
Celkem
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
starosta města
8-0–0

18. Návrh na zveřejnění záměru na pronájem bytu ve vlastnictví města –
byt č. G4 / ul. Krále Jiřího č. p. 64
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh na zveřejnění záměru na pronájem
bytu ve vlastnictví města – byt č. G4 / ul. Krále Jiřího č. p. 64.
USNESENÍ č. 770 /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 zveřejnit záměr na pronájem bytu ve
vlastnictví města – byt č. G4 / ul. Krále Jiřího č. p. 64.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 4. 2010
tajemník MěÚ
8-0–0

19. Návrh Inventarizačního zápisu Města Týnec nad Labem za rok 2009
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh Inventarizačního zápisu Města Týnec
nad Labem za rok 2009 - nebyl zjištěn rozdíl mezi fyzickým stavem a účetní evidencí,
nebyly zjištěny ţádné inventurní rozdíly.
Diskuse :p. Mgr. Hynek Radouš
Celkový rozbor inventarizačního zápisu.
USNESENÍ č . 771 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Inventarizační zápis Města Týnec nad Labem za rok
2009 - nebyl zjištěn rozdíl mezi fyzickým stavem a účetní evidencí, nebyly zjištěny ţádné
inventurní rozdíly.
Hlasování :

8-0–0

20. Volby do Parlamentu ČR – termín voleb a stanovení volebních okrsků a
minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města informaci k volbám do Parlamentu ČR –
termín voleb: 28. – 29. 5. 2010, stanovení volebních okrsků : č. 1 – Týnec nad Labem, č. 2
– Týnec nad Labem, č. 3 – Lţovice a č. 4 – Vinařice, minimální počet členů okrskových
volebních komisí – volební okrsky č. 1 a 2 – 8 členů a č. 3 a 4 – 5 členů.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere informace na vědomí.
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21. Zápis o výsledku kontrol plnění usnesení ZM v roce 2009 – Kontrolní
výbor ZM
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města zápis o výsledku kontrol plnění usnesení ZM
v roce 2009 – Kontrolní výbor ZM.
USNESENÍ č . 772 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje zápis o výsledku kontrol plnění usnesení ZM v roce
2009, nebyly zjištěny ţádné závady.
Hlasování :

8-0–0

22. Návrh Plánu kontrol plnění usnesení ZM na rok 2010 – Kontrolní výbor
ZM
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh Plánu kontrol plnění usnesení ZM na
rok 2010 – Kontrolní výbor ZM.
USNESENÍ č . 773 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Plán kontrol plnění usnesení ZM na rok 2010.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 1. 2011
předseda Kontrolního výboru ZM
8-0–0

23. Návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemků parcela č. 764/10 o
výměře 123 m2 a 764/11 o výměře 5 m2.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh na zveřejnění záměru na prodej
pozemků parcela č. 764/10 o výměře 123 m2 a 764/11 o výměře 5 m2.
USNESENÍ č . 774 /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 prodej pozemků parcela č.
764/10 o výměře 123 m2 a 764/11 o výměře 5 m2.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 4. 2010
tajemník MěÚ
8-0–0
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24 . Diskuse:
p. Josef Polák
 informace – od soboty 27. 3. 2010 otevřeno Sběrné místo U Bláta (vodárna) –
kaţdou sobotu od 8h – 11h
 informace – od úterý 13. 4. 2010 svoz bioodpadu, dle harmonogramu (1x za 14 dní)
 informace – o činnosti komise k přípravě Oslav 900 let města ( p. Josef Vomáčka
omluven )
 informace – Operační program- Lidské zdroje a zaměstnanost ( analýza řízení
lidských zdrojů na úřadě, opatření pro zvýšení efektivity v oblasti lidských zdrojů na
úřadě a zavedení opatření do praxe úřadu ( výše dotace – 1 aţ 10 mil. , pro město
cca 1,6 mil. , spoluúčast 15% )
p. Ing. Josef Kantůrek
 hluk kamiony – most a silnice směr Kojice – projednat s KÚ Pardubického kraje a
Středočeského kraje
Starosta města v 19 hodin 30 minut
zastupitelům města za účast a spolupráci.

ukončil jednání a poděkoval všem přítomným

Ověřovatelé zápisu : p. Václav Kučera
p. Oldřich Motl

Josef Polák, starosta města

Zapsal: p. Bc. Bruno Krüger, zástupce tajemníka Měú

