Město Týnec nad Labem
Masarykovo náměstí č.p. 1
PSČ 281 26 Týnec nad Labem
okres Kolín
Z á p i s č. : 5 - 2010
z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem,
konaného dne 29. 4. 2010 od 17. 00 hodin v kanceláři starosty
města Týnce nad Labem
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
7 členů ZM
Omluveni z jednání:
p. Ing. Josef Kantůrek, p. Vladimír Macháček ml. , p. Mgr.
Hynek Radouš, p. Josef Vomáčka
Omluveni z části jednání: paní Mgr. Hana Pánková ( odchod v 18 h 20minut)
Dále byli přítomni:
p. Mgr. Roman Pekárek
Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 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. 760/2010 – 774 /2010 z minulého jednání ZM ze dne 25. 3.
2010
Diskuse veřejnosti
Oznámení o důvodu na osvobození od místního poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
na rok 2010
Návrhy na pořízení změn Územního plánu města Týnec nad Labem
Veřejná zakázka malého rozsahu - cenové nabídky na výměnu dveří a luxfer u
bytovky Ve Výmolu č. 480
Žádost Města Kolín o finanční příspěvek na zajištění provozu protialkoholní záchytné
stanice v Kolíně v roce 2010
Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné – objekt k bydlení č. p. 79, Týnec nad
Labem na pozemku p. č. 517 ( sokolovna )
Žádost o navýšení kapacity tříd MŠ Týnec nad Labem pro školní rok 2010/2011 a
žádost o schválení uzavření provozu MŠ Týnec nad Labem v době letních prázdnin od
2. 8. – 31. 8. 2010
Návrh osnovy projektu Svazku obcí Týnecko – sběrný dvůr
Návrh smlouvy na zahradnické práce v Týnci nad Labem – BUS zastávka u mostu a
kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Cenová nabídka na zpracování studie odbahnění a úprav rybníků v Týnci nad Labem
( Mezihoří )
Návrh na začlenění území obce do územní působnosti Občanského sdružení Zálabí,
místní akční skupiny
Žádost o výměnu špaletových oken a dveří na domě č. 47 – Masarykovo náměstí
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Týnec nad Labem za rok 2009
Nápravná opatření k výsledku přezkoumání hospodaření města Týnec nad Labem za
rok 2009
Závěrečný účet města Týnec nad Labem za rok 2009
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 5. jednání ZM v roce
2010:
Ověřovatelé zápisu z 5. zasedání ZM :
• paní MUDr. Eva Janurová
• p. Václav Tvrdík

- Hlasování: 6 – 0 – 1
- Hlasování: 6 – 0 – 1

Zapisovatelka: paní Mgr. Zuzana Hájková - Hlasování: 6 – 0 – 1

3. Návrh programu jednání, rozšíření a úprava navrhovaného programu:
p. Polák Josef přednesl návrh programu jednání ZM a návrh na rozšíření a úpravu
programu jednání ZM :
5.
p. Mgr. Roman Pekárek požádal o vystoupení v diskusi veřejnosti – představení
kandidáta do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
20. Investiční záměr a Žádost o poskytnutí finančního příspěvku v rámci programu Podpory
obnovy přirozených funkcí krajiny na nestavební akci
21. Návrh – Smlouvy o poskytnutí práv k užívání software č. 5050 – napojení SSL na
datové schránky – společnost Alis, spol. s r. o.
22. Návrh – Likvidační komise města na vyřazení hmotného a nehmotného nemovitého
majetku Města Týnec nad Labem
23. Žádost o finanční podporu z OP LZZ – zefektivnění řízení HR v Týnci nad Labem
24. Zpráva o výsledku veřejnoprávních kontrol na místě u MŠ Týnec nad Labem a
Pečovatelské služby města Týnec nad Labem
25. Žádost o poskytnutí dotace na obnovu národních kulturních památek na rok 2010 – MPZ
Týnec nad Labem, kostel Stětí sv. Jana Křtitele – restaurování oken
26. Žádost Pozemkového fondu ČR o sdělení o podmínkách převodu zemědělských a lesních
pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
Hlasování :

7–0–0

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

p. Václav Kučera
p. Oldřich Motl

4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 760/2010 a 761/2010,
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č. 762/2010 – 769/2010, 771/2010 – 773/2010,
4. – 3.
Usnesení č. 770/2010
Záměr na pronájem bytu ve vlastnictví města – byt č. G4 / ul. Krále Jiřího č. p. 64 byl řádně
zveřejněn.
Bytová komise navrhla uzavření Nájemní smlouvy byt č. G4 / ul. Krále Jiřího č. p. 64 s p. P.
Š. .
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USNESENÍ č. 775 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) a § 102 písm. m) zák. č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje uzavření Nájemní smlouvy
byt č. G4 / ul. Krále Jiřího č. p. 64 s p. P. Š. a ukládá oddělení správy majetku vypracovat
Nájemní smlouvu na dobu určitou ( 2 roky ) a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 5. 2010
starosta města
7-0–0

4. – 4.
Usnesení č. 774/2010
Byl zveřejněn záměr na prodej pozemků parcela č. 764/10 o výměře 123 m2 a 764/11 o
výměře 5 m2 vše v k. ú. a obci Týnec nad Labem.
Cena: 150,- Kč/m2, kupující: p. MUDr. J. H. CSc. , paní MUDr. L. H., p. Ing. J. F. a paní
RNDr. V. F. .
USNESENÍ č. 776 /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 pozemků parcela č.
764/10 o výměře 123 m2 a 764/11 o výměře 5 m2 vše v k. ú. a obci Týnec nad Labem.
Cena: 150,- Kč/m2, kupující: p. MUDr. J. H. CSc. , paní MUDr. L. H. , p. Ing. J. F. a paní
RNDr. V. F. 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
7-0–0

4. – 5.
Bod č. 12 z jednání ZM
Společnosti TESLA – TCN Praha byly zaslány podklady pro zpracování studie fotovoltaické
elektrárny – ZŠ Týnec nad Labem.

5. Diskuse veřejnosti :
p. Mgr. Roman Pekárek se představil členům ZM

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: p. T. M. č. j. 1171, slečna P. K. č. j. 1271, p. S. H. č. j. 1309, p. V.
J. č. j. 1370, p. J. B. ( bratr J. B. ) č. j. 1402, p. M. S. č. j. 1416, paní J. K. ( matka L. K. )
č. j. 1428, p. R. K. ( dcery L. a M. ) č. j. 1533,
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USNESENÍ č . 777 /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 : p. T. M. č. j. 1171, slečna P. K. č. j. 1271, p. S. H. č. j. 1309, p. J. B. (
bratr J. B. ) č. j. 1402, p. M. S. č. j. 1416, paní J. K. ( matka L. K. ) č. j. 1428, p. R. K. (
dcery L. a M. ) č. j. 1533 a nepromíjí poplatek : p. V. J. č. j. 1370.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 5. 2010
tajemník MěÚ
7–0–0

7. Návrhy na pořízení změn Územního plánu města Týnec nad Labem
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Návrhy na pořízení změn Územního plánu
města Týnec nad Labem – navrhovatelé: p. L. S. – pozemky parcela č. 1194, 1193 v k. ú. a
obci Týnec nad Labem ( NP – plochy přírodní – změna na BI – bydlení v rodinných domech
), paní M. Š. – pozemky parcela č. 1866/7 a 1866/5 v k. ú. a obci Týnec nad Labem ( NZ –
plochy zemědělské - změna na BI – bydlení v rodinných domech ).
USNESENÍ č. 778 /2010
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. L. S. – pozemky parcela
č. 1194, 1193 v k. ú. a obci Týnec nad Labem ( NP – plochy přírodní – změna na BI –
bydlení v rodinných domech ), paní M. Š. – pozemky parcela č. 1866/7 a 1866/5 v k. ú. a
obci Týnec nad Labem ( NZ – plochy zemědělské - změna na BI – bydlení v rodinných
domech ) 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 :
Hlasování :

30. 6. 2011
7–0–0

8. Veřejná zakázka malého rozsahu - cenové nabídky na výměnu dveří a
luxfer u bytovky Ve Výmolu č. 480
Starosta města předložil Zastupitelstvu města – nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu ( cenové nabídky na výměnu dveří a luxfer u bytovky Ve Výmolu č. 480 ).
Datum
10.2.2010
18.3.2010
16.4.2010
16.4.2010

Název firmy
Radovan Mlika
PKS MONT a. s. Kolín
OKNA EU s.r.o. Benešov
ALFA OKNA s.r.o. Kolín

Poznámka
umělohmotné provedení
umělohmotné provedení
hliniková okna a dveře
umělohmotné provedení

Diskuse: p. Václav Tvrdík, p. Oldřich Motl,
Cena, záruky, reference

Cena s DPH
275 811,93 Kč
199 294,70 Kč
219 857,00 Kč
193 625,00 Kč
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USNESENÍ č. 779/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na výměnu dveří a luxfer u bytovky Ve
Výmolu č. 480 od společnosti PKS MONT a. s. pobočka Kolín, cena: 199 294,70 Kč s DPH a
pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
referent oddělení správy majetku města
7–0-0

9. Žádost Města Kolín o finanční příspěvek na
protialkoholní záchytné stanice v Kolíně v roce 2010

zajištění

provozu

Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost Města Kolín o finanční příspěvek ve
výši 3 000,- Kč na zajištění provozu protialkoholní záchytné stanice v Kolíně v roce 2010.
USNESENÍ č. 780/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč na zajištění provozu
protialkoholní záchytné stanice v Kolíně v roce 2010 a pověřuje starostu města podpisem
Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 7. 2010
starosta města
7–0-0

10. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné – objekt k bydlení č. p.
79, Týnec nad Labem na pozemku p. č. 517 ( sokolovna )
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Dražební vyhlášky o konání dražby
dobrovolné – objekt k bydlení č. p. 79, Týnec nad Labem na pozemku p. č. 517 (sokolovna).
Diskuse: paní Mgr. Hana Pánková, paní Mgr. Zuzana Hájková, paní MUDr. Eva Janurová, p.
Václav Tvrdík, p. Oldřich Motl, p. Václav Kučera.
Cena, technický stav, náklady na rekonstrukci, kulturní akce ( sál ), využití, provozní
náklady, další možnosti využití ( záměry jednotlivých zájemců ).
Zastupitelstvo města bere na vědomí Dražební vyhlášku a pověřuje starostu města dalším
jednáním.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 5. 2010
starosta města
7–0–0

11. Žádost o navýšení kapacity tříd MŠ Týnec nad Labem pro školní rok
2010/2011 a žádost o schválení uzavření provozu MŠ Týnec nad Labem
v době letních prázdnin od 2. 8. – 31. 8. 2010
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o navýšení kapacity tříd MŠ Týnec nad
Labem pro školní rok 2010/2011 a žádost o schválení uzavření provozu MŠ Týnec nad
Labem v době letních prázdnin od 2. 8. – 31. 8. 2010.
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USNESENÍ č. 781/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 102 odst. 2) písm. b) zák.č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 5 bod 3 vyhlášky č. 14/2004
schvaluje navýšení kapacity tříd MŠ Týnec nad Labem pro školní rok 2010/2011 na počet
28 dětí a žádost o schválení uzavření provozu MŠ Týnec nad Labem v době letních prázdnin
od 2. 8. – 31. 8. 2010.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
ředitelka MŠ
7–0-0

12. Návrh osnovy projektu Svazku obcí Týnecko – sběrný dvůr
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh osnovy projektu Svazku obcí Týnecko –
sběrný dvůr.
Diskuse: paní Mgr. Zuzana Hájková, p. Václav Tvrdík, p. Oldřich Motl, p. Václav Kučera.
Legislativa, náklady, umístění dvoru, podíl města.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere na vědomí návrh osnov projektu Svazku obcí
Týnecko – sběrný dvůr a pověřuje starostu města dalším jednáním ve Svazku obcí
Týnecko.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
starosta města
7–0-0

13. Návrh smlouvy na zahradnické práce v Týnci nad Labem – BUS
zastávka u mostu a kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh smlouvy na zahradnické práce
v Týnci nad Labem – BUS zastávka u mostu a kostel Stětí sv. Jana Křtitele, paní Ing. A. S.,
cena: max. 125 000,- Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. 782/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu na zahradnické práce v Týnci nad Labem – BUS
zastávka u mostu a kostel Stětí sv. Jana Křtitele, paní Ing. A. S., cena: max. 125 000,- Kč
včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 5. 2010
starosta města
7–0-0

14. Cenová nabídka na zpracování studie odbahnění a úprav rybníků
v Týnci nad Labem ( Mezihoří )
Starosta města předložil Zastupitelstvu města cenovou nabídka na zpracování studie
odbahnění a úprav rybníků v Týnci nad Labem ( Mezihoří ) – p. Ing. J. J. – ISP, cena díla:
19 000,- Kč bez DPH.
USNESENÍ č. 783/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídka na zpracování studie odbahnění a úprav
rybníků v Týnci nad Labem ( Mezihoří ) – p. Ing. J. J. – ISP, cena díla: 19 000,- Kč bez DPH.
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Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2010
referent oddělení správy majetku města
7–0-0

15. Návrh na začlenění území obce do územní působnosti Občanského
sdružení Zálabí, místní akční skupiny a projednání Strategického
rozvojového plánu Občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh na začlenění území obce do územní
působnosti Občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny a Strategický rozvojový plán
Občanského sdružení.
USNESENÍ č. 784/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 84 odst. 2) písm. p) zák.č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje začlenění území obce do územní
působnosti Občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny.
Hlasování :

7–0-0

Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere na vědomí Strategický rozvojový plán
Občanského sdružení Zálabí, MAS.
Hlasování :

7–0-0

16. Žádost o výměnu špaletových oken a dveří na domě č. 47 – Masarykovo
náměstí
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o výměnu špaletových oken a dveří na
domě č. 47 – Masarykovo náměstí.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere žádost o výměnu špaletových oken a dveří na
domě č. 47 – Masarykovo náměstí na vědomí a pověřuje oddělení správy majetku města o
zpracování cenové kalkulace a zjištění stanoviska Národního památkového ústavu Praha.
Hlasování :

7–0–0

17. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Týnec nad Labem
za rok 2009
Starosta města předložil Zastupitelstvu města
hospodaření města Týnec nad Labem za rok 2009.

-

Zprávu

o

výsledku

přezkoumání

USNESENÍ č . 785 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Týnec
nad Labem za rok 2009.
Hlasování :

6–0–0

18. Nápravná opatření k výsledku přezkoumání hospodaření města Týnec
nad Labem za rok 2009
Starosta města předložil Zastupitelstvu města – návrh Nápravného opatření k výsledku
přezkoumání hospodaření města Týnec nad Labem za rok 2009.
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USNESENÍ č . 786 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje nápravná opatření k výsledku přezkoumání hospodaření
města Týnec nad Labem za rok 2009.
Zodpovídá :
Hlasování :

starosta města , hlavní účetní
6–0–0

19. Návrh Závěrečný účet města Týnec nad Labem za rok 2009
Starosta města předložil Zastupitelstvu města – návrh Závěrečného účtu města Týnec nad
Labem za rok 2009.
Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ):
1. Ukazatel dluhové služby územního celku
4,98 %
2. Celková likvidita územního celku
3,88 %
USNESENÍ č . 787 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 84 odst. 2) písm. b) zák.č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje Závěrečný účet města Týnec nad
Labem za rok 2009 se závěrem, že byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( dle §
10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.,o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ).
Hlasování :

6–0–0

20. Návrh investičního záměru a Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
v rámci programu Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny na
nestavební akci
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh investičního záměru a Žádost o
poskytnutí finančního příspěvku v rámci programu Podpory obnovy přirozených funkcí
krajiny na nestavební akci – dotace ve výši 250 000,- Kč.
USNESENÍ č. 788/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje investiční záměr a Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
v rámci programu Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny na nestavební akci – dotace ve
výši 250 000,- Kč.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
starosta města
6–0-0

21. Návrh – Smlouvy o poskytnutí práv k užívání software č. 5050 –
napojení SSL na datové schránky – společnost Alis, spol. s r. o.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Smlouvy o poskytnutí práv k užívání
software č. 5050 – napojení SSL na datové schránky – společnost Alis, spol. s r. o. , cena
bez DPH – 6 000,- Kč, roční udržovací poplatek – 1 500,- Kč.
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USNESENÍ č . 789 /2010
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 – napojení SSL na datové schránky – společnost Alis, spol. s r. o. , cena bez DPH –
6 000,- Kč, roční udržovací poplatek – 1 500,- Kč a pověřuje starostu města podpisem
Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
starosta města
6–0-0

22. Návrh – Likvidační komise města na vyřazení hmotného a nehmotného
nemovitého
majetku Města Týnec nad Labem
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh – Likvidační komise města na vyřazení
hmotného a nehmotného nemovitého majetku Města Týnec nad Labem – vynětí parcel PK a
nahrazení parcelami KN ( zaniklo obnovou operátu ) – inventarizační čísla: 111-0071, 111000158, 111-0068.
USNESENÍ č . 790 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje vyřazení hmotného a nehmotného nemovitého
majetku Města Týnec nad Labem – vynětí parcel PK a nahrazení parcelami KN
–
inventarizační čísla: 111-0071, 111-000158, 111-0068.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 5. 2010
referent oddělení správy majetku města
6-0–0

23. Žádost o finanční podporu z OP LZZ – zefektivnění řízení HR v Týnci nad
Labem a návrh Smlouvy o dílo ( zpracování žádosti )
Starosta města předložil Zastupitelstvu města - Žádost o finanční podporu z OP LZZ –
zefektivnění řízení HR v Týnci nad Labem – příspěvek dotace ve výši max. 1 600 000,- Kč,
spoluúčast města 15% a dále předložil návrh Smlouvy o dílo ( zpracování žádosti ) odměna: fixní část odměny 0 Kč, provizní část odměny v případě Uznání Žádosti 100 000,Kč – společnost Grant Hepl, s.r.o. Praha.
USNESENÍ č . 791 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Žádost o finanční podporu z OP LZZ – zefektivnění
řízení HR v Týnci nad Labem – příspěvek dotace ve výši max. 1 600 000,- Kč, spoluúčast
města 15%. Současně Zastupitelstvo města Týnec nad Labem schvaluje Smlouvu o dílo odměna: fixní část odměny 0 Kč, provizní část odměny v případě Uznání Žádosti 100 000,Kč a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2011
tajemník MěÚ
6-0–0
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24. Zprávy o výsledku veřejnoprávních kontrol na místě u MŠ Týnec nad
Labem a Pečovatelské služby města Týnec nad Labem
Starosta města předložil Zastupitelstvu města Zprávy o výsledku veřejnoprávních kontrol na
místě u MŠ Týnec nad Labem a Pečovatelské služby města Týnec nad Labem.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem bere Zprávy o výsledku veřejnoprávních kontrol na
místě u MŠ Týnec nad Labem a Pečovatelské služby města Týnec nad Labem na vědomí.
Hlasování :

6-0–0

25. Žádost o poskytnutí dotace na obnovu národních kulturních památek
na rok 2010 – MPZ Týnec nad Labem, kostel Stětí sv. Jana Křtitele –
restaurování oken
Starosta města předložil Zastupitelstvu města Žádost o poskytnutí dotace na obnovu
národních kulturních památek na rok 2010 – MPZ Týnec nad Labem, kostel Stětí sv. Jana
Křtitele – restaurování oken, celkové náklady: 530 000,- Kč ( dotace Min.kultury ČR
200 000,- Kč, podíl vlastníka 150 000,- Kč, podíl města 180 000,- Kč ).
USNESENÍ č . 792 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Žádost o poskytnutí dotace na obnovu národních
kulturních památek na rok 2010 – MPZ Týnec nad Labem, kostel Stětí sv. Jana Křtitele –
restaurování oken ve výši 200 000,- Kč.
Současně Zastupitelstvo města Týnec nad Labem schvaluje zajištění financování obnovy
národních kulturních památek na rok 2010 – MPZ Týnec nad Labem, kostel Stětí sv. Jana
Křtitele, tzn. zajištění spolufinancování města minimálně ve výši 180 000,- Kč.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
starosta města
6-0–0

26. Žádost Pozemkového fondu ČR o sdělení o podmínkách převodu
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
Starosta města předložil Zastupitelstvu města Žádost Pozemkového fondu ČR o sdělení o
podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby –
pozemky parcela č. 65 a 79/1 v k. ú. a obci Týnec nad Labem.
USNESENÍ č . 793 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje převod zemědělských a lesních pozemků
z vlastnictví státu na jiné osoby – pozemky parcela č. 65 a 79/1 v k. ú. a obci Týnec nad
Labem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
referent oddělení správy majetku města
6-0–0
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27 . Diskuse:
p. Josef Polák
• informace – kanalizace a ČOV – žádost města byla schválena řídícím orgánem
k poskytnutí podpory.
paní Mgr. Zuzana Hájková
• jubilea květen - červen 2010

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

ukončil jednání a poděkoval všem přítomným

Ověřovatelé zápisu : paní MUDr. Eva Janurová

p. Václav Tvrdík

Josef Polák, starosta města

Zapsala: paní Mgr. Zuzana Hájková, zástupkyně starosty města

