Město Týnec nad Labem
Masarykovo náměstí č.p. 1
PSČ 281 26 Týnec nad Labem
okres Kolín
Z á p i s č. : 12 - 2010
z 12. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem,
konaného dne 11. 10. 2010 od 17. 00 hodin v kanceláři starosty
města Týnce nad Labem
------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
9 členů ZM
Omluveni z jednání:
p. Ing. Josef Kantůrek, p. Josef Vomáčka,
Zápis obsahuje usnesení č. 885 / 2010 – 886/ 2010

PRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

GRAM
Zahájení
Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM
Návrh programu jednání ZM
Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne 30. 9. 2010
Diskuse veřejnosti
Návrh na odkoupení části pozemku parcela č. 294/1 v k. ú. Vinařice
Diskuse zastupitelstva
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 12. zasedání ZM :
• p. Václav Kučera
• p. Mgr. Hynek Radouš
Zapisovatelka: paní Mgr. Zuzana Hájková

- Hlasování: 8 – 0 – 1
- Hlasování: 8 – 0 – 1
- Hlasování: 8 – 0 – 1

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 :
7. Žádost o prodej pozemků parcela č. 764/3, 764/9, 764/7 a 764/8 v k. ú. a obci Týnec
nad Labem.
Hlasování :

9–0–0

4. Kontrola usnesení z jednání ZM
Úvodní slovo: p. Josef Polák – starosta města
Ověření zápisu z 11. zasedání ZM v roce 2010:

p. Oldřich Motl
p. Václav Tvrdík
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4. - 1.
Usnesení č. 763/2010
Zveřejněn záměr na 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 ).
Zastupitelstvo města pověřuje Odbor kanceláře úřadu, vnitřních věcí a správy majetku
zadat vypracovat znalecký posudek - cena.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

30. 11. 2010
starosta města
9–0–0

5. Diskuse veřejnosti :
paní D. J. – informace k žádosti o finanční příspěvek na vybudování bezbariérového přístupu
k lékaři – ( cena plošiny DELTA 170 000,- Kč s DPH ). Město preferuje možnost zakoupení
schodolezu Liftkar PT ( cena 126 500,- Kč s DPH ) možnost využití u lékaře, pečovatelská
služba a pod. . Jednat s jednotlivými sponzory. Informační schůzka se uskuteční dne 21. 10.
2010.

6. Návrh na odkoupení části pozemku parcela č. 294/1 v k. ú. Vinařice
Starosta města předložil Zastupitelstvu města návrh na odkoupení části pozemku parcela č.
294/1 v k. ú. Vinařice pod budoucí kioskovou TS pro posílení sítě VN, JTS, k NN a úpravu
NN – ČEZ Distribuce a. s. .
USNESENÍ č. 885/2010
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 prodej části pozemku
parcela č. 294/1 v k. ú. Vinařice.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
tajemník MěÚ
9–0–0

7. Žádost o prodej pozemků parcela č. 764/3, 764/9, 764/7 a 764/8 v k. ú.
a obci Týnec nad Labem.
Starosta města předložil Zastupitelstvu města žádost o prodej pozemků parcela č. 764/3,
764/9, 764/7 a 764/8 v k. ú. a obci Týnec nad Labem.
USNESENÍ č . 886 /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 prodej pozemků
parcela č. 764/3, 764/9, 764/7 a 764/8 v k. ú. a obci Týnec nad Labem.
Termín plnění :
Zodpovídá :
Hlasování :

31. 12. 2010
starosta města
9–0–0
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8 . Diskuse:
p. Mgr. Hynek Radouš
• poděkoval zastupitelům města za práci
p. Vladimír Macháček ml.
• semafor Lžovice – poškozen řeší Policie ČR, pojišťovna, oprava v říjnu
p. Josef Polák
• poděkoval zastupitelům města za spolupráci
• informace – ČEZ – je schválena příprava projektové dokumentace na rekonstrukci
NN ul. Žižkova a Krále Jiřího a jedná se o rekonstrukci NN ul. Pobřežní a Lžovice
• informace výstavba kanalizace a ČOV – zveřejněna Veřejná zakázka - nadlimitní
zakázka na stavební práce 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
Starosta města ve 18:30 hodin ukončil jednání a poděkoval všem přítomným zastupitelům
města za účast a spolupráci.

Ověřovatelé zápisu : p. Václav Kučera

p. Mgr. Hynek Radouš

Josef Polák, starosta města

Zapsala: paní Mgr. Zuzana Hájková, zástupce starosty města

