Město Týnec nad Labem
Masarykovo náměstí č.p. 1
PSČ 281 26 Týnec nad Labem
okres Kolín
Z á p i s č. : 11 - 2010
z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem,
konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin v kanceláři starosty
města Týnce nad Labem
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
8 členů ZM
Omluveni z jednání:
paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek, p. Vladimír
Macháček ml. ,
Omluveni z části jednání: v 17h 20minut přišla paní Mgr. Zuzana Hájková,
Dále byli přítomni:
Vladimír Macháček – tajemník MěÚ,
Zápis obsahuje usnesení č. 876 / 2010 – 884/ 2010

PROGRAM
1. Zahájení
2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM
3. Návrh programu jednání ZM
4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne 13. 9. 2010
5. Diskuse veřejnosti
6. Žádost o finanční příspěvek na vybudování bezbariérového přístupu k lékaři.
7. Návrh Smlouvy o sdružení prostředků Občanského sdružení Zálabí, MAS
8. Žádost o odprodej části pozemku parcela č. 72/2 v k. ú. Lžovice
9. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2009/2010
10. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-126003219/1
11. Cenová nabídka na nátěr plechové střechy na vodojemu
12. Návrh Smlouvy o dílo – změna ÚP města
13. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce – Zefektivnění systému řízení lidských
zdrojů v městě
14. Návrh Rozpočtového opatření
15. Diskuse zastupitelstva
16. 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 11. jednání ZM v roce
2010:
Ověřovatelé zápisu z 11. zasedání ZM :
• p. Oldřich Motl
• p. Václav Tvrdík
Zapisovatel: p. Vladimír Macháček, tajemník MěÚ

- Hlasování: 7 – 0 – 0
- Hlasování: 7 – 0 – 0
- Hlasování: 7 – 0 – 0

2

3. Návrh programu jednání, rozšíření a úpravy navrhovaného programu:
p. Polák Josef přednesl návrh programu jednání ZM a návrh na rozšíření a úpravu
programu jednání ZM :
15.Návrh na zveřejnění záměru na pronájem bytu č. 4, Masarykovo náměstí č. p. 87
16.Návrh na změnu PD – přepojení dešťové kanalizace – ul. Lánská – Tyršova a v části
ulice Hradská nebude nutné, s ohledem na napojení a směřování kanalizačních přípojek,
realizovat stoku v délce cca 88 m ( DN 250 ).
17.Žádost o výměnu oken a dveří – Masarykovo náměstí č. p. 47
Hlasování :

7–0–0

4. Kontrola usnesení z jednání ZM konaného dne 13. 9. 2010.
Úvodní slovo: p. Josef Polák – starosta města
Ověření zápisu z 10. zasedání ZM v roce 2010:

paní MUDr. Eva Janurová
p. Václav Kučera

4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 863/2010 a 870/2010.
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č. 856/2010 - 862/2010, 864/2010 – 869/2010, 871/2010 - 875/2010.
4. – 3.
Usnesení č. 783/2010
Byla zpracována studie odbahnění a úprav rybníků v Týnci nad Labem ( Mezihoří ) – p. Ing.
Jiří Jodl – ISP. Odborné vyjádření ke studii zpracoval p. Ing. Tomáš Just z Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR - v případě zájmu o podporu ze strany OPŽP by muselo doznat změn
využívání a obhospodařování nádrží. Intenzivní formy chovu ryb by následně nepřipadaly v
úvahu.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města dalším jednáním s Českým rybářským
svazem místní organizací Týnec nad Labem.
Termín plnění :
30. 11. 2010
Zodpovídá :
starosta města
Hlasování :
8–0–0
4. – 4.
Nabídka instalace bankomatu ČS a. s.
Podmínka ČS a. s. – úhrada měsíčních nepokrytých nákladů dle přiložených kalkulací.
Zastupitelstvo města bere nabídku na vědomí a z důvodu velkých nákladů, pověřuje
starostu města dalším jednáním s ostatními bankami.

5. Diskuse veřejnosti :
6. Žádost o finanční příspěvek na vybudování bezbariérového přístupu
k lékaři.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o finanční příspěvek na vybudování
bezbariérového přístupu k lékaři – cena plošiny DELTA 170 000,- Kč s DPH..
Zastupitelstvo města bere žádost na vědomí a pověřuje starostu města dalším jednáním.
Termín plnění :
Zodpovídá :

31. 12. 2010
starosta města
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7. Návrh Smlouvy o sdružení prostředků Občanského sdružení Zálabí, MAS
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy o sdružení prostředků
Občanského sdružení Zálabí, MAS. Spoluúčast města ve výši 5 872,- Kč na dodání 15 ks
lavic, 30 ks židlí, 1 ks katedry a 1 ks židle pro učitele pro ZŠ Týnec nad Labem.
USNESENÍ č . 876 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o sdružení prostředků Občanského
sdružení Zálabí, MAS - spoluúčast města ve výši 5 872,- Kč a pověřuje místostarostku
města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 11. 2010
starosta města
8–0–0

8. Žádost o odprodej části pozemku parcela č. 72/2 v k. ú. Lžovice
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o odprodej části pozemku parcela č.
72/2 v k. ú. Lžovice – část před vchodem do budovy č. p. 29.
USNESENÍ č . 877 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů nesouhlasí s odprodejem části pozemku parcela č. 72/2 v k.
ú. Lžovice.
Hlasování :

8–0–0

9. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2009/2010
Starosta města předložil Zastupitelstvu města Výroční zprávu o činnosti základní školy za
školní rok 2009/2010.
Zastupitelstvo města bere Výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2009/2010
na vědomí.

10. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IP-12-6003219/1
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. IP-12-6003219/1 – ČEZ Distribuce a. s. .
USNESENÍ č. 878 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. IP-12-6003219/1 – ČEZ Distribuce a. s. a pověřuje starostu města podpisem
Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 11. 2010
starosta města
8–0-0
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11. Cenová nabídka na nátěr plechové střechy na vodojemu
Starosta města předložil Zastupitelstvu města cenovou nabídku na nátěr plechové střechy
na vodojemu - cena celkem 61 200 Kč s DPH, společnost výškové práce Kotys.
USNESENÍ č. 879 /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 nátěr plechové střechy na
vodojemu - cena celkem 61 200 Kč s DPH, společnost výškové práce Kotys a pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 11. 2011
starosta města
8–0-0

12. Návrh Smlouvy o dílo – změna ÚP města
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Smlouvy o dílo – změna ÚP města –
paní Ing. ak. arch. Ivana Tichá, cena: 112 800,- Kč s DPH ( změny ÚP města na základě
žádostí občanů a společností ( navrhovatelů ) s podmínkou dle § 45 zákona č. 183/2006
Sb. , že úplnou úhradu nákladů na zpracování změny ÚP města a na mapové podklady
budou hradit navrhovatelé.
USNESENÍ č.880 /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 Smlouvu o
dílo – změna ÚP města – paní Ing. ak. arch. Ivana Tichá, cena: 112 800,- Kč s DPH s
podmínkou dle § 45 zákona č. 183/2006 Sb. , že úplnou úhradu nákladů na zpracování
změny ÚP města a na mapové podklady budou hradit navrhovatelé a pověřuje starostu
města podpisem Smlouvy.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 8. 2011
starosta města
8–0-0

13. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce – Zefektivnění systému řízení
lidských zdrojů v městě
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh zadávací dokumentace k veřejné
zakázce – Zefektivnění systému řízení lidských zdrojů v městě.
USNESENÍ č. 881 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák. č.128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce –
Zefektivnění systému řízení lidských zdrojů v městě.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 11. 2011
starosta města
8–0-0
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14. Návrh Rozpočtového opatření č. 2
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh Rozpočtového opatření č. 2.
USNESENÍ č.882 /2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 § odst. 1) § 84 b) zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Rozpočtové opatření č. 2.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
hlavní účetní
8–0-0

15. Návrh na zveřejnění záměru na pronájem bytu č. 4, Masarykovo
náměstí č. p. 87
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh na zveřejnění záměru na pronájem
bytu č. 4, Masarykovo náměstí č. p. 87.
USNESENÍ č. 883/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) § 39 zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje na zveřejnění záměru na pronájem bytu č.
4, Masarykovo náměstí č. p. 87.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 11. 2010
tajemník MěÚ
8–0–0

16.Návrh na změnu PD – přepojení dešťové kanalizace – ul. Lánská –
Tyršova a v části ulice Hradská nebude nutné, s ohledem na napojení a
směřování kanalizačních přípojek, realizovat stoku v délce cca 88 m ( DN
250 ).
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh na změnu PD – přepojení dešťové
kanalizace – ul. Lánská – Tyršova a v části ulice Hradská nebude nutné, s ohledem na
napojení a směřování kanalizačních přípojek, realizovat stoku v délce cca 88 m ( DN 250 ).
USNESENÍ č . 884/2010
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje změnu PD – přepojení dešťové kanalizace – ul.
Lánská – Tyršova a v části ulice Hradská s ohledem na napojení a směřování kanalizačních
přípojek, nerealizovat stoku v délce cca 88 m ( DN 250 ).
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 6. 2011
starosta města
8–0–0

17. Žádost o výměnu oken a dveří – Masarykovo náměstí č. p. 47
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o výměnu oken a dveří – Masarykovo
náměstí č. p. 47.
Zastupitelstvo města bere žádost o výměnu oken a dveří – Masarykovo náměstí č. p. 47 na
vědomí a pověřuje odbor správy majetku města oslovením čtyř firem k vypracování
cenových nabídek na základě odborného vyjádření NPÚ dle § 14 zákona 20/1987 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.
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Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
referent odboru správy majetku města
8–0–0

18 . Diskuse:
p. Mgr. Hynek Radouš
• kontejnery na třídění odpad – nedostatek kapacity – větší počet kontejnerů
• nová komunikace za bytovkou v ul. Sadová – prodloužení – příprava smlouvy
• studie zastavitelnosti lokality „ Bambousek“ – připraven návrh, projednat
s autorizovaným architektem
• vyúčtování oslav 900 let města – po zaúčtování všech faktur
• tabulka přehledů dotací a grantů- zpracovat tabulku
p. Václav Tvrdík
• Vinařice – zrcadlo umístění – na základě posudku dopravního inspektorátu byl
vyhodnocen výjezd z návsi na Kojice nebezpečnější
paní Mgr. Zuzana Hájková
• dětské hřiště u knihovny – jednat s Policií ČR - pořádek
Starosta města ve 18:50 hodin ukončil jednání a poděkoval všem přítomným zastupitelům
města za účast a spolupráci.

Ověřovatelé zápisu : p. Oldřich Motl

p. Václav Tvrdík

Josef Polák, starosta města

Zapsal: p. Vladimír Macháček, tajemník MěÚ

