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

Zápis č.2/2012
z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad labem,
které se uskutečnilo v pondělí 13. února 2012od 17.00 hodin
na Městském úřadě v Týnci nad Labem.
Přítomní dle presenční listiny, jednání ZM je usnášení schopné, presenční listina
je přílohou zápisu č.2/2012.
Omluveni : Vladimír Macháček ml.
Zápis obsahuje usnesení č. 20 – 43/2012
Jednání a rozhodování ZM byla v souladu se z.č.128/2000 Sb., zákon o obcích,
obecní zřízení v posledním znění.
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 23. 1. 2012
5. Informace o stavbě kanalizace – poskytnutí úvěru.
6. Projednání zprávy výsledku hospodaření za rok 2011.
7. Prodej části pozemku parc.č. 1540/1 a 1541/43 v kat. území a obci Týnec nad Labem – informace.
8. Prodej pozemků v lokalitě Cinkův kopec.
9. Nabídka pojištění majetku města - NPS Group s.r.o.
10.Odpuštění poplatku za svoz TKO na rok 2012
11.Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadů

even.č.
S/05030531/22500774/001/09.
12.Závěrečná zpráva 47-2011 o stavebně technickém průzkumu s ohledem na výskyt azbestu objektu MŠ Týnec
nad Labem.
13.Členské příspěvky na činnost MAS Zálabí na rok 2012.
14.Smlouva o vzájemné spolupráci s KB Kolín.
15.Návrh na vyřazení hmotného a nehmotného movitého majetku – Telefon – FAX Panasonic.
16.Žádost o snížení nájemného za nebytové prostory v domě čp. 87.
17.Jmenování správce rozpočtu (zák.č. 320/2001 § 26 odst. 2).
18.Navýšení odvodu do FKSP ze mzdových prostředků z 1% na 2%.
19.Informace o novele školského zákona.
20.Návrh smlouvy o výpůjčce – Muzeum Novojíčínska, p.o..
21.Žádost o pronájem Ostrova na akci Čeroký fest.
22.Diskuse zastupitelstva
23.Diskuse veřejnosti
24.Závěr
1. Zahájení

Zahájení provedl starosta města přivítáním všech přítomných.
2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.

Návrh zapisovatel: Vladimír Macháček st. – tajemník MěÚ Týnec nad Labem.
ZM schvaluje návrh na zapisovatele – hlasování : 10 – 0 - 0

Návrh ověřovatel: Mgr. Zuzana Hájková – hlasování : 10 – 0 - 0
Návrh ověřovatel: Josef Vomáčka – hlasování : 10 – 0 - 0
3. Návrh programu jednání ZM .

Starosta města seznámil přítomné ZM s programem a požádal o jeho rozšíření o níže uvedené body jednání:
-

Stanovisko paní Adriany Janáčkové k pronájmu části pozemku parc.č 371 a pozemku parc.č.372 v kat.
území a obci Týnec nad Labem
Souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny na budovách ZŠ Týnec nad Labem
Návrh dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Chodník, cyklostezka Týnec nad Labem –
Lžovice
Žádost o vyjádření k projektu přístavby technologie podjezdových zásobníků ke stávajícímu objektu
mlýna v Týnci nad Labem
Vyhlášení finančních příspěvků pro organizace a stanovení podmínek pro jejich poskytování
Inventarizační zpráva za rok 2011
Plán práce kontrolního výboru na první pololetí roku 2012
Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – Sadová ulice
Schválení účetní závěrky ZŠ Týnec nad Labem za rok 2011
Rozpis závazného ukazatele pro rok 2012 – Základní škola Týnec nad Labem
Změna územního plánu – pozemek parc.č. 23/1 v kat. území a obci Lžovice
Nákup hasičských přileb pro JSDH Týnec nad Labem
ZM schvaluje program jednání ZM včetně jeho rozšíření.
Hlasování : 10 – 0 - 0

4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne 23.1.2012:

-

usnesení, která jsou splněna: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/2012;
usnesení, která se průběžně plní : 2, 7,10, 12 /2012;
ZM bere zprávu starosty města o plnění usnesení ZM na vědomí.

5. Informace o stavbě kanalizace – poskytnutí komerčního úvěru. Výběrové řízení na dodavatele

komerčního úvěru proběhlo ve středu 1. února 2012. Nabídku podal pouze jeden bankovní ústav.
Komise shledala několik formálních nedostatků a vyzvala banku k doplnění dokladů do 17.2.2012. Poté
bude rozhodnuto o výběru. Město Týnec nad Labem má žádost na KÚ Středočeského kraje na dotaci ve
výši 10 mil. Kč o které ještě není rozhodnuto. Dále se objevila neoficiální zpráva o tom, že SFŽP ČR by
městu půjčil částku 40 mil. Kč na dobu deseti let s 1% úrokem. Tato varianta se objevila jako nová a je
tudíž neprověřená. Byl učiněn dotaz na Ministerstvo životního prostředí ČR, zda by tato alternativa byla
možná.
Má proběhnout rekonstrukce silnice II/327 – ulice Tyršova. Od domu čp. 10 až po křižovatku se silnicí
III/3279 (silnice na Labskou Chrčici). Z výše uvedeného důvodu je třeba uložit kanalizační řád dříve než
bude položen finální povrch komunikace. Starosta jednal se zástupci firmy PSVS o dílčím předání
staveniště a položení již kanalizačního potrubí v této lokalitě dle projektu a platného stavebního
povolení. V případě, že se akce uskuteční a výstavba kanalizace proběhne, bude město mít náskok a
v této lokalitě bude již hotovo, v případě, že se akce neuskuteční, bude fakturována tato akce dle rozpisu
a domluveny podmínky splátek.
USNESENÍ č. 20/2012:
ZM schvaluje vypsat zjednodušené výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru pro město Týnec nad
Labem za účelem dofinancování stavby kanalizace, ve výši 15 milionů Kč.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 29.2.2012
Hlasování : 10 – 0 - 0
6. Projednání zprávy výsledku hospodaření za rok 2011. Dne 2. února 2012 proběhla kontrola hospodaření

na městě Týnec nad Labem. Auditorská skupina konstatovala, že neshledala žádných pochybení a tudíž
kontrola byla provedena bez výhrad. Audit je nyní zveřejněn po dobu 15ti dnů, poté bude sejmut a na
dalším jednání zastupitelstva bude předložen ke schválení.
ZM bere informaci o provedené kontrole hospodaření na vědomí.

7. Prodej části pozemku parc.č. 1540/1 a 1541/43 v kat. území a obci Týnec nad Labem. Kupec na výše

uvedené pozemky se zatím neobjevil a jediným zájemcem je pouze pan M. Růžička. Tento ale v současné
době ústně potvrdil již jen pronájem výše vedených pozemků.
USNESENÍ č. 21/2012:
ZM výše uvedené pozemky nebude pronajímat, nabídne je k prodeji dalším eventuálním zájemcům
v souladu se zveřejněným záměrem o prodeji.
ZM schvaluje
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 31.3.2012
Hlasování : 10 – 0 – 0
8. Prodej pozemků v lokalitě Cinkův kopec. Na lokalitě Cinkův kopec jsou parcelací připraveny dvě parcely,
které by město mohlo odprodat. Zbylé pozemky jsou v majetku církve (spravuje je Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových) a Pozemkového fondu ČR (o jeho převod se žádalo v říjnu 2009) .
USNESENÍ č. 22/2012 :
ZM schvaluje zveřejnit záměr o prodeji pozemku parc.č. 334/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 29.2.2012
Hlasování : 10 – 0 – 0
9. Nabídka pojištění majetku města - NPS Group s.r.o.. Tato společnost předkládá k posouzení nabídku od
společnosti Generali, která je oproti původní smlouvě o dvacet tisíc lacinější.
ZM bere nabídku od společnosti ,,Generali“ na vědomí.
10. Osvobození od poplatku za svoz TKO na rok 2012. Na MěÚ Týnec nad Labem přišly žádosti o osvobození
poplatku za svoz TKO. (V… O…, Z… J…) MěÚ bude postupovat v souladu s obecně závaznou vyhláškou
města č.3/2007.
ZM bere informaci na vědomí.
11.Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadů evid. č.
S/05030531/22500774/001/09. Jedná se o smlouvu na odvoz vanových kontejnerů společností AVE Kolín
s.r.o..

V 17,40 hod se omluvila z dalšího jednání ZM MUDr. Eva Janurová.
USNESENÍ č. 23/2012:
ZM města pověřuje starostu města Týnec nad Labem podpisem dodatku č.4 ke smlouvě o sběru,
přepravě a odstranění odpadů event. č. S/05030531/22500774/001/09 v předloženém znění s firmou
AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V.
ZM schvaluje
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 29.2.2012
Hlasování : 9 – 0 - 0
12. Závěrečná zpráva 47-2011 o stavebně technickém průzkumu s ohledem na výskyt azbestu objektu MŠ
Týnec nad Labem. Tato zpráva vyhodnotila rozbory vzorků odebraných ze stěn MŠ Týnec nad Labem a
zjištění je takové, že se azbest v uvedeném objektu nevyskytuje.
ZM bere zprávu o technickém průzkumu výskytu azbestu na vědomí.
13. Členské příspěvky na činnost MAS Zálabí na rok 2012. Valná hromada MAS Zálabí odsouhlasila na rok
2012 členské příspěvky usnesením č. 6 ze dne 30.1.2012 ve výši 10,- Kč/obyvatele. Pro město je
stanovena výše poplatku na 20510,- Kč.
ZM schvaluje výši příspěvku pro MAS
USNESENÍ č. 24/2012:
ZM schvaluje výši příspěvku na činnost Místní akční skupiny ,,Zálabí“ na rok 2012 ve výší 10,- Kč na
jednoho obyvatele - 2051x10 = 20510,- Kč

Zodpovídá : starosta města
Termín : do 5.3.2012
Hlasování : 9 – 0 - 0
14. Smlouva o vzájemné spolupráci s KB Kolín. Smlouva je určena pro zaměstnance MěÚ Týnec nad Labem a
zastupitele města.

USNESENÍ č. 25/2012:
ZM schvaluje a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o vzájemné spolupráci v předloženém znění
s : Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 . .
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 15.3.2012
Hlasování : 8 – 0 - 1
15. Návrh na vyřazení hmotného a nehmotného movitého majetku – Telefon – FAX Panasonic. Jedná se o
telefonní přístroj s faxem umístěným na stavebním úřadě – již nefunkční.

USNESENÍ č. 26/2012:
ZM schvaluje návrh na vyřazení (hmotného a nehmotného movitého majetku ) : Inv. č. 52 – název
majetku – PANASONIC-telefon fax v hodnotě 27130 Kč v souladu se z.č.563/1991 Sb., a vyhláškou
č.503/2002 Sb..
Zodpovídá : starosta města, referent správy majetku, hlavní účetní
Termín : do 15.3.2012
Hlasování : 9 – 0 - 0
16. Žádost o snížení nájemného za nebytové prostory v domě čp. 87. Nájemnice paní V…… V…… žádá o
snížení nájemného na výše uvedené nebytové prostory. Nájemnice platí více než původní nájemce ČS
a.s..
USNESENÍ č. 27/2012:
ZM schvaluje revokaci usnesení č. 122/2011, revokací se mění výše ročního nájemného s částky 84 000,Kč ročně, na částku 48 000,- kč ročně (měsíčně 4000,- Kč). Sleva nájemného je na dobu určitou, od
1.2.2012 do 31.12.2012. Po této určité době bude ZM jednat o výši nájemného na další období, ostatní
smluvní ujednání zůstávají beze změny. ZM pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1, ke
,,Smlouvě o nájmu nebytových prostor“ (čp. 87) ze dne 31.5.2011, uzavřenou s paní V………. V….…, R………
II, čp. 107, PSČ 281 28. se sníženým nájmem na dobu určitou, od 1.2.2012 do 31.12.2012 - nájemným ve
výši 4000,- Kč měsíčně v předloženém znění.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 29.2.2012
Hlasování : 7 – 2 - 0
17. Jmenování správce rozpočtu (zák.č. 320/2001 § 26 odst. 2). Na základě výše uvedeného zákona navrhuji
jmenovat správkyní rozpočtu, účetní MěÚ Týnec nad Labem, paní Štěpánku Vančurovou.
USNESENÍ č. 28/2012:
ZM schvaluje v souladu se z.č. 320/2001 Sb., jmenování ,,Správcem“ rozpočtu paní Štěpánku Vančurovou
– hlavní účetní města Týnec nad Labem.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 14.2.2012
Hlasování : 9 – 0 – 0
18. Navýšení odvodu do FKSP ze mzdových prostředků z 1% na 2%. Jedná se o nutný krok. V případě, že
nebude navýšení odsouhlaseno, zaměstnanci nebudou moci pobírat stravenky, jelikož ve fondu nebudou
dostatečné finanční prostředky.
USNESENÍ č. 29/2012:
ZM schvaluje, aby se zvýšila tvorba FKSP z dosavadního 1 % odvodu z hrubé mzdy - na 2 % odvodu
z hrubé mzdy a to už odvod za měsíc únor 2012.l
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 29.2.2012
Hlasování : 8 – 0 - 1

19. Informace o novele školského zákona. Změna školského zákona se dotýká i zřizovatelů školských zařízení.
Do konce dubna 2012 je možné vyhlásit výběrové řízení na ředitele MŠ, ZŠ, kteří jsou ve funkci více jak 6
let. Pokud tak neučiníme, musí se změnit pracovní smlouva na dobu určitou s maximální dobou 6ti let.
Na příštím jednání ZM se rozhodne jak bude zřizovatel postupovat.
ZM bere informaci o novele zákona na vědomí.
20. Návrh smlouvy o výpůjčce – Muzeum Novojičínska, p.o.. Výše uvedené muzeum žádá o dovolení
zapůjčení exponátů z našeho muzea. Po konzultaci s ing. Horymírem Žmolilem je toto možné na
Smlouvu o výpůjčce.
USNESENÍ č. 30/2012:
ZM schvaluje vypůjčení ,,Pamětní desky k návštěvě arcivévody Karla v roce 1912“- bezúplatně, pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o výpůjčce v předloženém znění s vypůjčitelem, ,,Muzeum
Novojičínska, p.o.,“ 28.října, 741 11 Nový Jičín, IČO : 00096296.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 29.2.2012
Hlasování: 9 – 0 - 0
21. Žádost o pronájem Ostrova na akci Čeroký fest. Pan L…. Č……, žádá o zapůjčení letního parketu Ostrov od
8.6. – 10.6.2012 za účelem pořádání výše uvedeného festivalu. Výtěžek bude věnován na vybavení
autistické třídy v ZŠ, MŠ, PŠ Kolín. Odpuštění poplatku ze vstupného a nájemné, jen za spotřebované
energie. Z těchto výše uvedených podmínek žádá o pronájem ,,Ostrova“ i Jaroslav Černý na kulturní akci
,,BU-FU MEATFLY FEST“ Záměr byl řádně zveřejněn.
USNESENÍ č. 31/2012:
ZM schvaluje pronájem ,,Ostrova“ v Týnci nad Labem na pořádání kulturních akcí panu L…. Č……., B….y
N…. 2…, 281 26 Týnec nad Labem na dny 8 až10.6.2012 a panu J…… Č……., S……….. 5…, 281 26 Týnec nad
Labem na den 16.6.2012. Oba dva žadatelé nebudou platit poplatek ze vstupenek (dle obec. závaz.
vyhlášky) a pronájem bude účtován ve výši skutečně spotřebované elektrické energie při zajištění jejich
kulturních akcí.
ZM pověřuje starostu podpisem nájemních smluv s výše uvedenými žadateli za podmínek stanovených
ZM v předloženém znění.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 15.3.2012
Hlasování : 9 – 0 - 0
22. Stanovisko paní A…………. J…………. k pronájmu části pozemku parc.č 371 a pozemku parc.č.372 v kat.
území a obci Týnec nad Labem. Paní J………á nesouhlasí s výměrou pronajímaného pozemku 190 m2, dle
paní má užívaný pozemek výměru jen 118 m2.
Usnesení č. 32/2012 :
ZM rozhodlo neuzavírat s paní A…… J……… žádnou nájemní smlouvu, na užívání pozemků parc. č. 371 a
372 oba v K.ú. a obci Týnec nad Labem. Výše jmenovaná bude seznámena s rozhodnutím (dopisem
starosty města) o tom , že vyklidí od rozhodnutí ZM (13.2.2012) do tří měsíců výše uvedené pozemky, a
uvede je do původního stavu. V případě neprovedení vyklizení výše uvedených pozemků do 13.5.2012,
provede vyklizení pozemků město Týnec nad Labem, na náklady dosavadního uživatele pozemků
parc.č.371 a 372 v K.ú. a obci Týnec nad Labem, paní A……….…. J….……., trvale bytem B…………….cká
2…./9, 160 00 Praha 6.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 13.5.2012
Hlasování : 9 – 0 - 0
23. Souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny na budovách ZŠ Týnec nad Labem.
USNESENÍ č. 33/2012:
ZM souhlasí s výstavbou a umístěním fotovoltaické elektrárny na střeše budovy čp. 85 (ZŠ) umístěné na
pozemku p.č. 170 o výměře 2199 m2 , v k.ú. a obci Týnec nad Labem za podmínek, že bude upravena
střecha této budovy, nebude porušena krytina, bude prověřena nosnost střechy výše uvedené budovy.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 15.3.2012
Hlasování : 9 – 0 - 0

24. Návrh dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Chodník, cyklostezka Týnec nad Labem –
Lžovice.
USNESENÍ č. 34/2012:
ZM schvaluje Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo, a pověřuje starostu města podpisem ,,Dodatku“ č. 3 ke
smlouvě na zhotovení studie ,,CHODNÍK , CYKLOSTEZKA TÝNEC NAD LABEM – LŽOVICE“ v předloženém
znění s firmou Pontex, spol. s.r.o., Bezová 1658, Praha 4, PSČ 147 14, IČ 407 63 439.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 15.3.2012
Hlasování : 9 – 0 - 0
25. Žádost o vyjádření k projektu přístavby technologie podjezdových zásobníků ke stávajícímu objektu
mlýna v Týnci nad Labem.
USNESENÍ č. 35/2012:
ZM schvaluje umístění stavby – přístavby technologie podjezdových zásobníků, blíže specifikovaných
v přiložené projektové dokumentaci, ke stávajícímu stavebnímu objektu mlýna V Týnci nad Labem n
pozemku st. parc. č. 742/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem a zároveň pověřuje starostu města
Týnec nad Labem, aby se v tomto smyslu vyjádřil pro potřeby investora s tím, že přístavba nesmí výškově
přesahovat stávající stavební objekt mlýna.
Zodpovídá : starosta města, předseda komise stavební a rozvoje města
Termín : do 15.3.2012
Hlasování : 8 – 0 - 1
26. Vyhlášení finančních příspěvků pro organizace a stanovení podmínek pro jejich poskytování.
USNESENÍ č. 36/2012:
ZM schvaluje vyhlášení finančních příspěvků pro organizace a spolky a souhlasí se změnou podmínek
pro jejich poskytování, změněný formulář je přílohou zápisu jednání ZM. Vše je v souladu se
z.č.320/2001 Sb.,(zákon o finanční kontrole). Poslední termín (datum) podání žádostí o příspěvek
stanovilo ZM 15.3.2012, na žádosti podané po stanoveném termínu, nebude brán zřetel.
Zodpovídá : starosta města, finanční výbor
Termín : do .15.3.2012
Hlasování : 9 – 0 - 0
27. Inventarizační zpráva za rok 2011. Inventarizační zápis zpracovala Štěpánka Vančurová – účetní MěÚ
Týnec nad Labem.
USNESENÍ č. 37/2012:
ZM schvaluje bez připomínek předloženou inventarizační zprávu za rok 2011 (inventarizace 2011), zápis
je přílohou tohoto jednání ZM..
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 13.2.2012
Hlasování : 9 – 0 - 0
28. Plán práce kontrolního výboru na první pololetí roku 2012 připravil pan Milan Pánek – předseda
kontrolního výboru.
USNESENÍ č. 38/2012:
ZM schvaluje plán kontrol kontrolního výboru předložených předsedou výboru panem Milanem Pánkem
bez připomínek a změn na první pololetí roku 2012..
Zodpovídá : předseda kontrolního výboru města
Termín : do 31.12.2012
Hlasování : 9 – 0 - 0
29. Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje. ZM bere oznámení o vydání zásad
územního rozvoje Středočeského kraje na vědomí. Oznámení zásad nelze připomínkovat.

30. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – Sadová ulice.
USNESENÍ č. 39/2012:
ZM schvaluje a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene v předloženém znění číslo IV-12-6014364/11 na pozemek parc.č. 1729/4 v k.ú. a obci
Týnec nad Labem (ulice Sadová) s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405
02, IČ 450 56 951.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 15.2.2012
Hlasování : 9 – 0 - 0
31. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Týnec nad Labem za rok 2011. Paní účetní ZŠ Týnec nad Labem a MŠ
Týnec nad Labem, připravily účetní závěrky k 31.12.2011, zhodnocení řídících kontrol, výsledek
hospodaření 2011, vyúčtování závazného ukazatele 2011 a dokladovou inventarizaci k 31.12.2011.
Určení zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ a MŠ.
USNESENÍ č. 40/2012:
ZM schvaluje účetní uzávěrku ZŠ Týnec nad Labem a MŠ Týnec nad Labem k 31.12.2011, zhodnocení
řídících kontrol, výsledek hospodaření za rok 2011, vyúčtování závazného ukazatele 2011 a dokladovou
inventarizaci k 31.12.2011, k žádnému z předložených dokumentů nebyly vzneseny připomínky, vše je
velice pečlivě vedeno. ZM schvaluje zlepšený hospodářský výsledek MŠ a ZŠ za rok 2011 a schvaluje
jejich převedení v celé výši do rezervního fondu MŠ a ZŠ.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 29.2.2012
Hlasování : 9 – 0 - 0
32. Rozpis závazného ukazatele pro rok 2012 – Základní škola Týnec nad Labem a MŠ Týnec nad Labem.
Účetní města Týnec nad Labem připravila rozpis závazných ukazatelů pro výše uvedené subjekty.
USNESENÍ č. 41/2012:
ZM schvaluje rozpis závazného ukazatele ZŠ Týnec nad Labem a MŠ Týnec nad Labem pro rok 2012.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 29.2.2012
Hlasování : 9 – 0 - 0
33. Změna územního plánu – pozemek parc.č. 23/1 v kat. území a obci Lžovice. Paní M……. K………, Lžovice,
žádá o změnu územního plánu na výše uvedený pozemek - z ovocného sadu na bydlení.
USNESENÍ č. 42/2012:
ZM schvaluje návrh paní M…….y K………., 1.1..197., Lžovice 10, 281 26 Týnec nad Labem na změnu ÚP na
pozemek parc.č. 23/1 v k.ú. a obci Lžovice. Požadovaná změna ÚP pro pozemek parc.č.23/1 v k.ú. a obci
Lžovice je ze stávajícího funkčního využití (ovocný sad) - požadované funkční využití, stavební parcela.
Změnu ÚP na výše uvedený pozemek bude hradit žadatel.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 29.2.2012
Hlasování : 9 – 0 – 0
34. Zakoupení hasičských přileb pro JSDH Týnec nad Labem
USNESENÍ č. 43/2012:
ZM schvaluje zakoupení 6 ks hasičských zásahových přileb pro potřeby zásahové jednotky SDH Týnec nad
Labem, cena jedné přilby je 6000,- Kč s DPH, celkem cena 36. 000,- Kč s DPH.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 15.3.2012
Hlasování : 9 – 0 – 0
35. Diskuse ZM



ZM Václav Tvrdík : pečovatelská služba je zamrzlá jak to bude město řešit, dále požadoval zprávu o
provedeném personálním auditu.
ZM Mgr. Hynek Radouš děkuje za spolupráci při veřejnoprávních kontrolách ZM ing. Lukáši
Charvátovi a ZM Milanu Pánkovi. Dále vznesl požadavek , aby pozvánky na ZM a zápisy byly
předávány elektronicky, ušetřily by se peníze.



ZM Josef Vomáčka požaduje, aby starosta města jednal s ČD o problému uzamčených čekáren přes
víkendy, jsou silné mrazy a občané mrznou na nástupištích.

36. Diskuse veřejnosti:



Mgr. František Černý, požaduje zajištění sklepa pod ZŠ, který je přístupný volně mládeži a může
vzniknou veliký problém.
Dále poukazuje na skříňku ODS kde 14 měsíců viselo novoroční přání k r.2011 občanům našeho
města. Nyní je zcela prázdná. Z toho všeho usuzuje, že ODS, patrně zklamaná sama se sebou odešla
do ilegality. Doporučuje ZM, aby tato skříňka byla nabídnuta k dispozici některé se zájmových
organizaci našeho města ke své propagaci.

37. Závěr
Závěr provedl starosta města a poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v 19,15 hodin.

