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

Z á p i s č. : 10 - 2010
z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem,
konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin v kanceláři starosty
města Týnce nad Labem
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
10 členů ZM
Omluveni z jednání:
p. Václav Tvrdík,
Omluveni z části jednání: v 17h 10minut přišel p. Vladimír Macháček, v 17h 35minut
přišel p. Ing. Josef Kantůrek,
Dále byli přítomni:
Vladimír Macháček – tajemník MěÚ,
Zápis obsahuje usnesení č. 856 / 2010 – 875/ 2010

PRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GRAM
Zahájení
Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM
Návrh programu jednání ZM
Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne 14. 7. 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
7. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 25/05/2010
8. Ţádost o odprodej části pozemku parcela č. 1969 v k. ú. Týnec nad Labem
9. Ţádost o zvolení přísedící pro Okresní soud v Kolíně
10. Návrh Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č. IE-12-6000713/3
11. Nabídka projekčních prací a inţenýrské činnosti na akci – nová místní komunikace –
ul. Hešova - prodlouţení, geodetické zaměření polohopisu a výškopisu, aktualizace
12. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby
13.Ţádost o výměnu vchodových dveří a topení
14.Předpis výše členských příspěvků MAS Zálabí za rok 2010 – 2. pololetí
15.Návrh na výpověď nájmu – nebytový prostor
16.Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – „ Chodník, cyklostezka Týnec nad Labem –
Lţovice
17.Diskuse zastupitelstva
18.Závěr

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 10. jednání ZM v roce
2010:
Ověřovatelé zápisu z 10. zasedání ZM :
 paní MUDr. Eva Janurová
 p. Václav Kučera
Zapisovatel: p. Vladimír Macháček, tajemník MěÚ

- Hlasování: 8 – 0 – 0
- Hlasování: 8 – 0 – 0
- Hlasování: 8 – 0 – 0
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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 :
17. Návrh cenové nabídky na dodání a instalaci zrcadel – 3 ks, Dopravní značení K.H.
18. Návrh vyhlášky č. 1/2010 – stanovení podmínek poţární bezpečnosti při zabezpečení
kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboţenských a
jiných obdobných akcí a shromáţdění, kterých se zúčastňuje větší počet osob
19. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS: 115D166004016 – posílení ekologické stability
prvků ÚSES ve vlastnictví Týnce nad Labem – I. etapa – 250 000,- Kč
20. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 72/57 výzvy 57 OPLZZ, reg. číslo projektu: CZ
1.04/4.1.01/57.00147 – zavedení systému řízení lidských zdrojů v městě Týnec nad Labem
– 1 593 186, 44 Kč, spoluúčast – 15%
21. Ţádost o vyjádření a stanovisko k navrhovaným moţnostem vyuţití mobilních domů
Hlasování :

8–0–0

4. Kontrola usnesení z jednání ZM konaného dne 17. 6. a 14. 7. 2010.
Úvodní slovo: p. Josef Polák – starosta města
Ověření zápisu z 9. zasedání ZM v roce 2010:

paní Mgr. Zuzana Hájková
paní Mgr. Hana Pánková

4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 826/2010, 840/2010, 847/2010.
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č. 838/2010 - 839/2010, 841/2010, 843/2010 – 846/2010, 849/2010 - 853/2010
a 855/2010.
4. – 3
Bod č. 5 ze dne 14. 7. 2010
Vypracování Studie zástavby rodinných domů v lokalitě Z 10 a cenového návrhu na
vybudování infrastruktury.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města jednáním s p. JUDr. Janem Matějíčkem (
okolní pozemky ).
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 10. 2010
starosta města
9–0–0

4. – 4
Usnesení č. 842/2010
Zveřejnění záměru na odprodej části pozemku parcela č. 672/1 v k. ú. a obci Týnec nad
Labem.
Pan Ing. O. J. poţaduje před případným prodejem části pozemku parcela č. 672/1 v k. ú. a
obci Týnec nad Labem nechat vytyčit, zaměřit a zanést jako věcné břemeno do katastru
nemovitostí vodovodní potrubí pro RD č. p. 248 a č. p. 316..
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města dalším jednáním se zájemci.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 10. 2010
starosta města
9–0–0
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4. – 5
Usnesení č. 848/2010
Zveřejnění záměru na odprodej části pozemku parcela č. 600/1 v k.ú. Týnec nad Labem,
záměr byl řádně zveřejněn. Cena: 150 Kč/ m2, výměra: 3 m2, kupující: p. S. M. ml..
USNESENÍ č . 856 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 85 písm. a) zák.č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje odprodej části pozemku parcela č.
600/1b v k.ú. a obci Týnec nad Labem ( výměra: 3 m2, geometrický plán – rozdělení
pozemků ) cena: 150 Kč/ m2, kupující: p. S. M. ml. a pověřuje starostu města podpisem
Kupní smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 10. 2010
starosta města
9–0–0

4. - 6
Usnesení č. 854/2010
Zveřejnění záměru na prodej trafostanice a pozemku parcela č. 177 v k. ú. a obci Týnec nad
Labem – ČEZ Distribuce .
USNESENÍ č . 857 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 85 písm. a) zák.č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje odprodej trafostanice a pozemku
parcela č. 177 v k. ú. a obci Týnec nad Labem – ČEZ Distribuce a pověřuje starostu města
podpisem Kupní smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
starosta města
9–0–0

4. – 7
Usnesení č. 804/2010
Zveřejnění záměru na prodej části pozemku parcela č. 1541/28 v k. ú. a obci Týnec nad
Labem o výměře cca 240 m2 ve vlastnictví města Týnec nad Labem. Cena: 150 Kč/ m2,
kupující: manţelé P. a J. K. a slečna Mgr. M. Š. .
USNESENÍ č . 858 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 85 písm. a) zák.č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje odprodej části pozemku parcela č.
1541/28 v k. ú. a obci Týnec nad Labem ( výměra cca 240 m2, geometrický plán –
rozdělení pozemků ) cena: 150 Kč/ m2, kupující: manţelé P. a J. K. a slečna Mgr. M. Š. a
pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 11. 2010
starosta města
9–0–0

4. – 8
Silnice III-3279 ( ul. Krále Jiřího ), III-327 ( ul. Tyršova směr Krakovany ) a III27410 – ( směr Bambousek )
Rekonstrukce povrchu silnic po výstavbě kanalizace – silnice ve vlastnictví Středočeského
kraje ( jednání s paní Ing. Chámovou – SÚS Kutná Hora – projekt, finanční zajištění ).
USNESENÍ č . 859 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů pověřuje starostu města jednáním o rekonstrukci povrchu
silnic III-3279 ( ul. Krále Jiřího ), III-327 ( ul. Tyršova směr Krakovany ) a III-27410 – (
směr Bambousek ) po výstavbě kanalizace s Krajským úřadem Středočeského kraje.
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Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 10. 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 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: p. M. Š. č. j. 2586.
USNESENÍ č . 860 /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
promíjí poplatek od 19. 7. 2010 : p. M. Š. č. j. 2586.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
tajemník MěÚ
9–0–0

7. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 25/05/2010
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
25/05/2010, restaurování oken kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Týnci nad Labem, proveden
restaurátorský průzkum poškození skel navýšení ceny o 54 000,- Kč bez DPH ( 59 400,- Kč
s DPH ) – restaurátor p. Ing. Jiří Černohorský.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města rozhodnutí MK ČR na poníţení kvót městům o
15% v Programu regenerace MPR a MPZ 2010 ( Týnec nad Labem – 30 000,- Kč ).
USNESENÍ č . 861 /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 ke smlouvě o dílo 25/05/2010 a
pověřuje starostu města podpisem Dodatku.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 11. 2010
starosta města
8–1–0

USNESENÍ č . 862 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje poníţení kvóty městům o 15% v Programu
regenerace MPR a MPZ 2010 ( Týnec nad Labem – 30 000,- Kč ) na obnovu národních
kulturních památek – MPZ Týnec nad Labem, kostel Stětí sv. Jana Křtitele – restaurování
oken.
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 283 360,- Kč.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 11. 2010
starosta města
8–1–0
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8. Žádost o odprodej části pozemku parcela č. 1969 v k. ú. Týnec nad
Labem
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města ţádost o odprodej části pozemku parcela č.
1969 v k. ú. a obci Týnec nad Labem – ( 1969/2 výměra 26 m2 , Český kynologický svaz,
základní kynologická organizace č. 401 Týnec nad Labem ).
USNESENÍ č . 863 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 39 zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru na odprodej části
pozemku parcela č. 1969 v k. ú. a obci Týnec nad Labem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 10. 2010
tajemník MěÚ
9–0–0

9. Žádost o zvolení přísedící pro Okresní soud v Kolíně
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města ţádost o zvolení přísedící pro Okresní soud
v Kolíně , paní O. K.,
USNESENÍ č. 864 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 9 odst. 1) zák. č. 436/1991 Sb. o
některých opatřeních v soudnictví a o volbách přísedících, ve znění pozdějších předpisů
zvolilo přísedící pro Okresní soud v Kolíně , paní O. K.,
Hlasování :

10. Návrh
6000713/3

9–0-0

Smlouvy budoucí

o zřízení věcného břemene č. IE-12-

Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy budoucí o zřízení věcného
břemene č. IE-12-6000713/3 – ČEZ Distribuce a. s. .
USNESENÍ č. 865 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene č. IE12-6000713/3 – ČEZ Distribuce a. s. a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.
Hlasování :

9–0-0

11. Nabídka projekčních prací a inženýrské činnosti na akci – nová místní
komunikace – ul. Hešova - prodloužení, geodetické zaměření polohopisu a
výškopisu, aktualizace
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města nabídku projekčních prací a inţenýrské
činnosti na akci – nová místní komunikace – ul. Hešova - prodlouţení, geodetické zaměření
polohopisu a výškopisu, aktualizace – Projekce Cihlář-Šanc s. r. o. , varianta č. 1 ( bez
řešení stavby na pozemku parcela č. 291 KN ve správě ÚZSVM )– 99 600,- Kč s DPH,
varianta č. 2 ( vč. řešení stavby na pozemku parcela č. 291 KN ve správě ÚZSVM ) –
117 600,- Kč s DPH.
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USNESENÍ č.866 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje nabídku projekčních prací a inţenýrské činnosti na
akci – nová místní komunikace – ul. Hešova - prodlouţení, geodetické zaměření polohopisu
a výškopisu, aktualizace – Projekce Cihlář-Šanc s. r. o. , varianta č. 1 ( bez řešení stavby
na pozemku parcela č. 291 KN ve správě ÚZSVM )– 99 600,- Kč s DPH, varianta č. 2 ( vč.
řešení stavby na pozemku parcela č. 291 KN ve správě ÚZSVM ) – 117 600,- Kč s DPH a
pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2011
starosta města
10 – 0 - 0

12. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby – nová STL plynovodní přípojka pro
pozemek parcela č. 1231/2 v k. ú. a obci Týnec nad Labem, ul. Tyršova.
USNESENÍ č.867 /2010
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 a souhlasu se zřízením stavby – nová STL plynovodní přípojka pro pozemek
parcela č. 1231/2 v k. ú. a obci Týnec nad Labem, ul. Tyršova a pověřuje starostu města
podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 9. 2010
starosta města
10 – 0 - 0

13. Žádost o výměnu vchodových dveří a topení
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města ţádost o výměnu vchodových dveří a topení –
paní Š. H. .
Zastupitelstvo města pověřuje Odbor správy majetku města zabezpečením výměny
vchodových dveří a zdroje topení v kuchyni.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 10. 2010
tajemník MěÚ
10 – 0 - 0

14. Předpis výše členských příspěvků MAS Zálabí za rok 2010 – 2. pololetí
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města předpis úhrady výše členských příspěvků MAS
Zálabí za rok 2010 – 2. pololetí – 10 200,- Kč.
USNESENÍ č.868 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 § odst. 1) § 85 c) zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje úhradu výše členských příspěvků MAS
Zálabí za rok 2010 – 2. pololetí – 10 200,- Kč.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 10. 2010
hlavní účetní
10 – 0 - 0
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15. Návrh na výpověď nájmu – nebytový prostor
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh na výpověď nájmu – nebytový prostor
– obchod o výměře 20,9 m2, technické zázemí o výměře 10 m2 a sociální zařízení, adresa:
Masarykovo náměstí č. p. 356 – nájemce paní V. S. .
USNESENÍ č. 869/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje výpověď nájmu – nebytový prostor – obchod o
výměře 20,9 m2, technické zázemí o výměře 10 m2 a sociální zařízení, adresa: Masarykovo
náměstí č. p. 356 – nájemce paní V. S. a souhlasí se zkrácením výpovědní lhůty na jeden
měsíc.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 9. 2010
tajemník MěÚ
10 – 0 – 0

USNESENÍ č . 870 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 39 zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nebytového
prostoru – obchod o výměře 20,9 m2, technické zázemí o výměře 10 m2 a sociální zařízení,
adresa: Masarykovo náměstí č. p. 356.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 10. 2010
tajemník MěÚ
9–0–0

16.Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – „ Chodník, cyklostezka Týnec
nad Labem – Lžovice
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – „
Chodník, cyklostezka Týnec nad Labem – Lţovice, Pontex, spol. s r. o. Praha 4.
USNESENÍ č . 871 /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 ke smlouvě o dílo – „ Chodník,
cyklostezka Týnec nad Labem – Lţovice, Pontex, spol. s r. o. Praha 4 a pověřuje starostu
města podpisem Dodatku.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2011
starosta města
10 – 0 – 0

17. Návrh cenové nabídky na dodání a instalaci zrcadel – 3 ks, Dopravní
značení K.H.
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města návrh cenové nabídky na dodání a instalaci
zrcadel – 3 ks, Dopravní značení K.H. , cena: 34 962,- Kč s DPH.
USNESENÍ č. 872 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídku na dodání a instalaci zrcadel – 3
ks, Dopravní značení K.H. , cena: 34 962,- Kč s DPH a pověřuje starostu města podpisem
objednávky.

8
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 10. 2010
tajemník MěÚ
10 – 0 – 0

18. Návrh vyhlášky č. 1/2010 – stanovení podmínek požární bezpečnosti
při zabezpečení
kulturních, sportovních, společenských, zábavních,
politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a
shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města - návrh vyhlášky č. 1/2010 – stanovení
podmínek poţární bezpečnosti při zabezpečení
kulturních, sportovních, společenských,
zábavních, politických, obchodních, náboţenských a jiných obdobných akcí a shromáţdění,
kterých se zúčastňuje větší počet osob.
USNESENÍ č . 873 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 10 a § 84 písm. h) zák.č. 128/2000 Sb.
o obcích,ve znění pozdějších předpisů schvaluje vyhlášku č. 1/2010 – stanovení podmínek
poţární bezpečnosti při zabezpečení
kulturních, sportovních, společenských, zábavních,
politických, obchodních, náboţenských a jiných obdobných akcí a shromáţdění, kterých se
zúčastňuje větší počet osob a pověřuje starostu a místostarostku města podpisem
vyhlášky.
Hlasování :

10 – 0 – 0

19. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS: 115D166004016 – posílení
ekologické stability prvků ÚSES ve vlastnictví Týnce nad Labem – I. etapa –
250 000,- Kč
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS:
115D166004016 – posílení ekologické stability prvků ÚSES ve vlastnictví Týnce nad Labem
– I. etapa – 250 000,- Kč ( lesní hospodářství ).
.
USNESENÍ č.874 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS:
115D166004016 – posílení ekologické stability prvků ÚSES ve vlastnictví Týnce nad Labem
– I. etapa – 250 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
OLS
10 – 0 - 0

20. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 72/57 výzvy 57 OPLZZ, reg. číslo
projektu: CZ 1.04/4.1.01/57.00147 – zavedení systému řízení lidských
zdrojů v městě Týnec nad Labem – 1 593 186, 44 Kč, spoluúčast – 15%
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 72/57
výzvy 57 OPLZZ, reg. číslo projektu: CZ 1.04/4.1.01/57.00147 – zavedení systému řízení
lidských zdrojů v městě Týnec nad Labem – 1 593 186, 44 Kč, spoluúčast – 15%.
USNESENÍ č.875 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 72/57
výzvy 57 OPLZZ, reg. číslo projektu: CZ 1.04/4.1.01/57.00147 – zavedení systému řízení
lidských zdrojů v městě Týnec nad Labem – 1 593 186, 44 Kč a pověřuje starostu města
podpisem Rozhodnutí.
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Současně Zastupitelstvo města Týnec nad Labem schvaluje zajištění financování zavedení
systému řízení lidských zdrojů v městě Týnec nad Labem, tzn. zajištění spolufinancování
způsobilých výdajů města minimálně ve výši 15 % - 238 980,- Kč.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2011
tajemník MěÚ
10 – 0 - 0

21. Žádost o vyjádření a stanovisko k navrhovaným možnostem využití
mobilních domů
Starosta města předloţil Zastupitelstvu města
k navrhovaným moţnostem vyuţití mobilních domů.

ţádost

o

vyjádření

a

stanovisko

Zastupitelstvo města bere na vědomí moţnost vyuţití mobilních domů.

22 . Diskuse:
paní Mgr. Hana Pánková
 jubilea našich spoluobčanů ( seniorů ) září - říjen 2010,
p. Josef Vomáčka
 zajistit opravu místního rozhlasu ve Vinařících – tajemník MěÚ
 oprava schodů do Vinařic – tajemník MěÚ
p. Josef Polák
 poděkoval všem, kteří pomáhali vzorně organizovat Oslavy 900 let města
p. Ing. Josef Kantůrek
 opravy výkopů po opravách vodovodu – Vodos Kolín
Starosta města ve 19 hodin ukončil jednání a poděkoval všem přítomným zastupitelům
města za účast a spolupráci.
Ověřovatelé zápisu : paní MUDr. Eva Janurová
p. Václav Kučera

Josef Polák, starosta města

Zapsal: p. Vladimír Macháček, tajemník MěÚ

