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

Zápis č.5/2013
z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v
pondělí 22. dubna 2013 od 17.00 hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem.
Přítomní dle presenční listiny, jednání ZM je usnášeníschopné, presenční listina je
přílohou zápisu č. 5/2013.
Omluveni: p. Oldřich Motl, p. Václav Drábek
Zápis obsahuje usnesení č. 50 - 73 /2013
Jednání a rozhodování ZM byla v souladu se z.č.128/2000 Sb., Zákon o obcích, obecní
zřízení v posledním znění.

Program:
Zahájení
Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM
Návrh programu jednání ZM
Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne 20. 3. 2013.
Informace o stavbě kanalizace
Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP s firmou SPF Group, v.o.s.
Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012139/002 s ČEZ Distribuce, a.s.
Dotace na pomník padlých Na Stráni z Ministerstva obrany ČR
Finanční spoluúčast na rekonzervaci a revizi Mariánského sloupu v Týnci nad Labem – Program
regenerace MPZ
10.Nabídky na rekonzervaci a revizi Mariánského sloupu v Týnci nad Labem
11.Autobusová dopravní obslužnost na rok 2013 – schválení smlouvy
12.Autobusová čekárna na Masarykově náměstí v Týnci nad Labem – návrhy
13.Roční zpráva VODOS s.r.o. za rok 2012
14.Dodatek č. 2/2013 ke smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu se SOP a.s.
15.Dodatek ke smlouvě o odstranění odpadu č. 21060311 se společností BWM a.s.
16.Příspěvek na Protialkoholní záchytnou stanici v Kolíně
17.Revitalizace mrtvého ramene Labe - Týnec nad Labem
18.Smlouva o zřízení věcného břemene na plynofikaci
19.Schválení změny č. 1 Územního plánu Týnce nad Labem
20.Návrh „Směnné a darovací smlouvy“
21.Nabídky na údržbu veřejného osvětlení v Týnci nad Labem, Lžovicích a Vinařících
22.Nabídka slevové karty na čerpání pohonných hmot ČEPRO a.s.
23.Koupě osobního automobilu pro Město Týnec nad Labem
24.Diskuse zastupitelstva
25.Diskuse veřejnosti
26.Závěr

1.
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3.
4.
5.
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9.

1. Zahájení.
Zahájení provedl starosta města přivítáním všech přítomných.
2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM
Návrh zapisovatel: paní Mgr. Ivana Suchánková – tajemnice MěÚ Týnec nad Labem
ZM schvaluje návrh na zapisovatele – hlasování : 8 – 0 - 0
Návrh ověřovatel: pan Dušan Kovanda – hlasování : 8 – 0 – 0
Návrh ověřovatel: pan Milan Horák – hlasování : 8 – 0 – 0
3. Návrh programu jednání ZM a jeho rozšíření
Starosta města seznámil přítomné ZM s programem zasedání a požádal o jeho rozšíření o níže
uvedené body jednání:
• Nabídka administrace projektu, management IS v prostředí Bene-Fill, Kanalizace
v Týnci nad Labem, Lžovicích a Vinařících včetně ČOV Lžovice
• Závěrečný účet Svazku obcí Týnecko – rok 2012

•
•
•
•
•
•

•

Nabídka projekčních prací prodloužení plynovodu, včetně přípojek a vodovodu včetně
přípojek v ulici Pobřežní
Návrh na prodloužení nájemních smluv – bytové prostory
Smlouva o poskytování podlicencí k veřejnému provozování kinematografických děl
Žádost o vydání souhlasu s provozováním vodních skútrů na řece Labi
Schválení účetní závěrky ZŠ Týnec nad Labem za 1. čtvrtletí roku 2013
Nabídky na organizační zajištění (administraci) otevřeného nebo užšího zadávacího
řízení, dle §151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, k projektu s názvem:
„Revitalizace mrtvého ramene Labe – Týnec nad Labem“
Studie rozšíření MŠ v rámci objektu městské knihovny v Týnci nad Labem

ZM schvaluje navržený program jednání včetně jeho rozšíření – hlasování 8 – 0 - 0.
4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne 20.3.2013:
usnesení, která jsou splněna: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
usnesení, která se průběžně plní: ZM bere zprávu starosty města o plnění usnesení ZM na vědomí.
V 17:10 hod. se dostavila na jednání zastupitelstva Mgr. Zuzana Hájková
5. Informace ke stavbě kanalizace. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4
Kv (NN). Jedná se o poslední smlouvu na připojení ČOV Lžovice.
INFORMACE: Co se týká stavby kanalizace, jistě jste zaznamenali, že se stavba započala
v ulici Tyršově. Bohužel bez objízdné trasy se tato stavba neobejde, ale to snad všichni
obyvatelé chápou. Policie ČR zpřísní dohled nad dodržováním dopravních předpisů.
Co se týká stavby ČOV, řeší se problém se založením základové spáry. Přístupová komunikace
se již buduje a je pokládáno tlakové potrubí.
V obci Vinařice započne stavba dne 25. dubna 2013. Také tato stavba se bohužel dotkne
dopravních omezení, ale bez nich se kanalizace nevybuduje.
V nejbližší době bude distribuován další leták, který upřesní informace o kanalizaci.
USNESENÍ č. 50/2013
ZM schvaluje uzavření Smlouvy č. 13_SOBS01_4120890361 o smlouvě budoucí o
připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4 Kv (NN) na připojení ČOV Lžovice a pověřuje starostu jejím podpisem
v předloženém znění.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 30.4.2013
Hlasování : 9– 0 – 0
6. Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP s firmou SPF
Group, v.o.s.. Smlouva byla koncipována na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP – oblast
podpory 1.1 na vybudování vodohospodářské infrastruktury Města Týnce nad Labem.
Smlouva ukončuje k 31.3.2013 všechny činnosti zhotovitele. Město tímto krokem doplatí
500 000Kč včetně DPH za provedené administrativní práce a další si již bude činit samo.
USNESENÍ č. 51/2013
ZM schvaluje dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP
s firmou SPF Group, v.o.s. a pověřuje starostu jeho podpisem v předloženém znění.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 30 .4.2013
Hlasování :9 – 0 – 0
7. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012139/002 s ČEZ Distribuce, a.s. Jedná
se o smlouvu upravující vznik věcného břemene ve prospěch výše uvedené instituce
k pozemkům v kat, území a obci Týnec nad Labem parc.č. 2104/12, 2088/1, 2088/3.
USNESENÍ č. 52/2013
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012139/002 s ČEZ
Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem v předloženém znění.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 30.4.2013
Hlasování : 9– 0 – 0

8. Dotace na pomník padlých Na Stráni z Ministerstva obrany ČR. Ministerstvo obrany ČR –
odbor pro válečné veterány nám sdělil, že akce opravy pomníku obětem světových válek
obdržel registrační číslo 107D191 00 1315. Dále se město musí řídit pokyny vydaným
příslušným ministerstvem. Musel být vydán Souhlas se zaslanými řídícími dokumenty
dotace.
USNESENÍ č. 53/2013
ZM schvaluje věcné, finanční a časové parametry stanovené v registračním listu
dotace 107D191 00 1315 „Týnec nad Labem – oprava pomníku obětem světových
válek“ z programu 107190 „ Zachování a obnova historických hodnot“.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 30.4.2013
Hlasování : 9– 0 – 0
9. Finanční spoluúčast na rekonzervaci a revizi Mariánského sloupu v Týnci nad Labem –
Program regenerace MPZ. Podmínky Ministerstva kultury vyžadují rozepsání a schválení
podílu města Týnce nad Labem. Město by se mělo podílet na výše uvedené akci částkou
61.335,- Kč.
USNESENÍ č. 54/2013
ZM schvaluje finanční spoluúčast ve výši 61 335,-Kč na rekonzervaci a revizi
Mariánského sloupu v Týnci nad Labem – Program regenerace MPZ
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 9– 0 – 0
10.Nabídky na rekonzervaci a revizi Mariánského sloupu v Týnci nad Labem. Město Týnec
nad Labem obdrželo tři nabídky na zhotovení této akce. Nejvýhodnější nabídku předložila
MgA. Kateřina Myšková Čiháková z Chlumce nad Cidlinou s cenou 141.335,- Kč vč. DPH.
USNESENÍ č. 55/2013
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo ve výši 141.335,- Kč vč. DPH na rekonzervaci
a revizi Mariánského sloupu v Týnci nad Labem s restaurátorkou MgA. Kateřinou
Myškovou Čihákovou a pověřuje starostu jejím podpisem v předloženém znění.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 30.6.2013
Hlasování : 9– 0 – 0
11.Autobusová dopravní obslužnost na rok 2013 – schválení smlouvy. Na jednání dopravní
obslužnosti dne 4.4.2013 na MěÚ v Týnci nad Labem bylo dohodnuto, že město Týnec
nad Labem pro letošní rok uhradí částku ve výši 200 tis. Kč na autobusovou dopravu pro
rok 2013. Dále byla ustanovena komise z obcí Žiželice, Tři Dvory, Krakovany,
Dománovice a města Týnec nad Labem pro stanovení další efektivity některých
autobusových spojů na rok 2014, a tím i snížení nákladovosti hrazených spojů. Komise
by se měla sejít dne 13.5.2013 na MěÚ v Týnci nad Labem.
USNESENÍ č. 56/2013
ZM schvaluje Smlouvu o poskytování finančních prostředků k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti na základě §46 odst.2 písmena zákona č128/2000 na
autobusovou dopravu pro rok 2013 ve výši 200 000,-Kč a pověřuje starostu jejím
podpisem v předloženém znění.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 30.4.2013
Hlasování : 9– 0 – 0
12.Autobusová čekárna na Masarykově náměstí v Týnci nad Labem – návrhy. Na minulém
jednání ZM bylo odsouhlaseno podání žádosti o dotaci na autobusovou čekárnu
z projektu TPCA. ZM obdrželo grafické návrhy čekáren.
ZM bere na vědomí informace o grafickém zpracování návrhů na autobusové
čekárny.
13.Roční zpráva VODOS s.r.o. za rok 2012. Město Týnec nad Labem obdrželo výše
uvedenou zprávu. Tato zpráva bude zveřejněna i na úřední desce města.
ZM bere na vědomí roční zprávu firmy Vodos s.r.o. za rok 2012

14.Dodatek č. 2/2013 ke smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu se SOP a.s.. Jedná se o
dodatek ke svozu ze sběrného místa. Firma SOP by nám zdarma zapůjčila kontejnery a
vyvážela by je dle potřeb města.
USNESENÍ č. 57/2013
ZM neschválilo Dodatek č. 2/2013 ke smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu se
SOP a.s..
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 30.4.2013
Hlasování : 0– 7 – 2
15.Dodatek ke smlouvě o odstranění odpadu č. 21060311 se společností BWM a.s.. Jedná
se o ceny uložení na skládku ve Zdechovicích, kterou výše uvedená společnost
provozuje.
USNESENÍ č. 58/2013
ZM schválilo Dodatek ke smlouvě o odstranění odpadu č. 21060311 se společností
BWM a.s. a pověřuje starostu jeho podpisem v předloženém znění.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 30 .4.2013
Hlasování : 6– 0 – 3
16.Příspěvek na Protialkoholní záchytnou stanici v Kolíně. Město Kolín nám zaslalo dopis
s oslovením o příspěvek ve výši 9 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na rok 2013 vycházející
z toho že Obvodní oddělení Policie ČR v Týnci nad Labem dovezlo 3 klienty na stanici.
USNESENÍ č. 59/2013
ZM neschválilo příspěvek na Protialkoholní záchytnou stanici v Kolíně.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do .4.2013
Hlasování :5 – 4 – 0
17.Revitalizace mrtvého ramene Labe - Týnec nad Labem. Město bylo informováno o
akceptaci žádosti na tuto akci. Aby bylo připraveno na tuto akci mělo by splnit některé
náležitosti. Dle nových pravidel SFŽP vyžaduje u takto rozsáhlých staveb "vyhláškovou"
dokumentaci pro provádění stavby. V praxi to znamená změnu uspořádání struktury PD,
dopracování a doplnění některých povinných částí a příloh a úprava položkového
rozpočtu do aktuální cenové úrovně.Firma Envicons s.r.o. nám nabízí zpracování této
dokumentace včetně vyhotovení 3 paré v hodnotě 49 000,-Kč bez DPH a dále nám nabízí
v rámci realizace projektu provést veškeré administrativní úkony v rámci tohoto projektu
za 3.500,- Kč/měsíc brutto od podpisu smlouvy se SFŽP ČR.
USNESENÍ č. 60/2013
ZM schvaluje Smlouvu s Firmou Envicons s.r.o na zpracování projektové
dokumentace včetně vyhotovení 3 paré za cenu 49 000,-Kč bez DPH a administraci
v rámci projektu Revitalizace mrtvého ramene Labe za 3 500,-Kč/měsíc bez DPH a
pověřuje starostu jejím podpisem v předloženém znění.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 30.4.2013
Hlasování : 9– 0 – 0
18.Smlouva o zřízení věcného břemene na plynofikaci pro RD čp. 11 v kat. území a obci
Lžovice.
USNESENÍ č. 61/2013
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene v předloženém znění uzavřenou
mezi Městem Týnec nad Labem a VČP Net,s.r.o., které je zastoupeno na základě
plné moci společností RWE Distribuční služby s.r.o. a P.T. a pověřuje starostu
podpisem výše uvedené smlouvy.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 30.4.2013
Hlasování : 9– 0 – 0

19.Schválení změny č. 1 Územního plánu Týnce nad Labem.
USNESENÍ č. 62/2013
Zastupitelstva města Týnec nad Labem ze dne 22.4.2013 o vydání změny č. 1 územního
plánu TÝNEC NAD LABEM
Zastupitelstvo města Týnec nad Lab., příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst.
4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, všechny
zákony v platném znění
I) S e z n á m i l o s e s předloženým návrhem změny č. 1 územního plánu, s odůvodněním,
s výsledky jeho projednání
II) S c h v a l u j e vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a organizací hájících veřejný
zájem, vyjádření sousedících obcí, jak je uvedeno ve Vyhodnocení výsledků veřejného
projednání návrhu změny č. 1 územního plánu. Námitky a připomínky nebyly podány
žádné.
III)

O v ě ř i l o, že změna č. 1 územního plánu města Týnec nad Lab. není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s
výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo se stanoviskem
krajského úřadu

IV) R o z h o d l o s e v y d a t změnu č. 1 územního plánu města Týnec nad Lab.,
pracovanou ing.arch. Ivanou Tichou, formou opatření obecné povahy (OOP)
V)

UkIádá

starostovi

1. opatřit v souladu s § 165 SZ záznamem o účinnosti všechna paré změny a jedno paré
vč. dokladů o jeho pořízení uložit u obce;
2. poskytnout paré změny č. 1 a OOP územního plánu po jednom vyhotovení na MěÚ
Kolín – ÚÚP a MěÚ Týnec nad Lab.,SÚ, a na Krajský úřad Stč. kraje ORR – OÚŘ;
3. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané ÚPD a místech, kde
je možno do této ÚPD a do její dokladové části nahlížet – v souladu s §165 odst. (3) SZ;
toto oznámit dotčeným orgánům, neuvedeným v odst. v ust. § 165 odst. (1) SZ
jednotlivě.
4. zaslat registrační list územně plánovací dokumentace obce a seznam vymezených
zastavitelných ploch nad 10 ha nadřízenému orgánu územního plánování;
5. oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání opatření obecné povahy č.
1/2013, zm. č. 1 územního plánu Týnec nad Lab., v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu;
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 30.4.2013
Hlasování : 9– 0 – 0
20.Návrh „Směnné a darovací smlouvy“. Město Týnec nad Labem zpracovalo výše uvedenou
smlouvu. Záměry byly řádně zveřejněny.
USNESENÍ č. 63/2013
ZM schvaluje „Směnnou a darovací smlouvu“ uzavřenou mezi Městem Týnec nad
Labem, T. B. a J. V. a pověřuje starostu jejím podpisem v předloženém znění.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 30.4.2013
Hlasování : 9– 0 – 0

21.Nabídky na údržbu veřejného osvětlení v Týnci nad Labem, Lžovicích a Vinařících. Pan
Jarmil Brož by údržbu prováděl pouze na objednávku. Město musí zajistit provozovatele.
ZM bere informace o nutnosti zajištění nového provozovatele veřejného osvětlení
na vědomí.
22.Nabídka slevové karty na čerpání pohonných hmot ČEPRO a.s. Město v současné době
vlastní kartu CCS. Za vedení karty platí finanční obnos. Karta ČEPRa je zdarma a na
každém litru má město slevu 40 haléřů na litr.
USNESENÍ č.64/2013
ZM schválilo zrušení karty CCS a pořízení karty firmy ČEPRO a.s.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 30.4.2013
Hlasování : 9– 0 – 0
23.Koupě osobního automobilu pro Město Týnec nad Labem. Jedná se o pět let staré osobní
vozidlo Škoda Octavia combi za cenu 120 tis. Kč.
USNESENÍ č.65/2013
ZM schválilo koupi vozidla Škoda Octavia combi za cenu 120 000,-Kč včetně DPH a
pověřilo starostu podpisem smlouvy o koupi vozidla.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 30.4.13
Hlasování : 9 -0-0
24.Nabídka administrace projektu, management IS v prostředí Bene-Fill, Kanalizace v Týnci
nad Labem, Lžovicích a Vinařících včetně ČOV Lžovice. Firma Medium projekt EU s.r.o.
nám nabízí provést výše uvedenou činnost za 143.990,- Kč včetně DPH.
USNESENÍ č.66/2013
ZM schvaluje Smlouvu v předloženém znění s firmou Medium projekt EU s.r.o. na
administraci projektu „Kanalizace v Týnci nad Labem a Vinařících včetně ČOV
Lžovice“ za cenu 143.990,- Kč včetně DPH a pověřilo starostu jejím podpisem.
Zodpovídá : starosta města
Termín:do24.4.2013
Hlasování : 9-0 – 0
25.Závěrečný účet Svazku obcí Týnecko – rok 2012.
USNESENÍ č. 67/2013
ZM schvaluje Závěrečný účet obcí Týnecko za rok 2012.
Zodpovídá : starosta města
Termín: do304.2013
Hlasování :9– 0 – 0
26.Nabídka projekčních prací prodloužení plynovodu, včetně přípojek a vodovodu včetně
přípojek v ulici Pobřežní. Nabídku podala firma Projekce Cihlář – Šanc s.r.o. za celkovou
cenu 68.970,- Kč včetně DPH.
ZM bere na vědomí nabídku firmy Projekce Cihlář –Šanc s.r.o. za celkovou cenu
68 970,-Kč včetně DPH za projekční práce prodloužení plynovodu, včetně přípojek
a vodovodu včetně přípojek v ulici Pobřežní.
27.Návrh na prodloužení nájemních smluv – bytové prostory.
USNESENÍ č. 68/2013
ZM schvaluje prodloužení nájemních smluv na bytové prostory všem nájemníkům,
kteří nedluží Městu Týnec nad Labem nájemné a pověřuje starostu jejich
podpisem.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 30.4.2013
Hlasování : 9- 0 – 0

28.Smlouva o poskytování podlicencí k veřejnému provozování kinematografických děl. Pro
letošní sezónu 2013 musí letní kino promítat filmy z minulé distribuce. Tuto distribuci
EEAP Film Distribution CZ-SK s.r.o. Praha 5.
USNESENÍ č. 69/2013
ZM schvaluje Smlouvu s EEAP Film Distribution CZ-SK s.r.o. Praha 5.
o poskytování podlicencí k veřejnému provozování kinematografických děl pro
letošní sezónu 2013 v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do30.4.2013
Hlasování : 9-0-0
29.Žádost o vydání souhlasu s provozováním vodních skútrů na řece Labi.
USNESENÍ č. 70/2013
ZM se nebude vyjadřovat k žádosti, neboť se nejedná o záměr, který by se týkal
katastru Města Týnec nad Labem.
30.Schválení účetní závěrky ZŠ Týnec nad Labem za 1. čtvrtletí roku 2013.
USNESENÍ č. 71/2013
ZM schvaluje účetní závěrku ZŠ Týnec nad Labem za 1.čtvrtletí roku 2013, a to bez
výhrad.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 30.4. 2013
Hlasování : 9– 0 – 0
31.Nabídky na organizační zajištění (administraci) otevřeného nebo užšího zadávacího
řízení, dle §151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, k projektu s názvem:
„Revitalizace mrtvého ramene Labe – Týnec nad Labem“. Nabídky podaly čtyři
společnosti. Nejvýhodnější je předložená nabídka firmy GORDION s.r.o., Kolmá 6/682,
190 00 Praha 9 – Vysočany.
USNESENÍ č. 72/2013
ZM vybralo jako nejvýhodnější nabídku k projektu „Revitalizace mrtvého ramene
Labe – Týnec nad Labem“ firmu GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 –
Vysočany.
Zodpovídá : starosta města
Termín : do 30.4.2013
Hlasování : 9– 0 – 0
32.Studie rozšíření MŠ v rámci objektu městské knihovny v Týnci nad Labem. Ing. arch.
Ondřej Jareš předložil návrh na přístavbu k objektu knihovny, aby mohl vzniknout areál
MŠ Týnec nad Labem pro 68 dětí.
ZM bere na vědomí zpracovanou studii na rozšíření MŠ v rámci objektu městské
knihovny v Týnci nad Labem.
33. Rozpočtové opatření 2/2013
USNESENÍ č. 73/2013
ZM schvaluje rozpočtové opatření 2/2013
34.Diskuse zastupitelstva
Mgr. Zuzana Hájková – je přeložen Pohádkový let na 27.4.2013, start bude na koupališti v
Mezihoří mezi 15:00 – 15:30hod.
Pan Josef Vomáčka- upozornil na nutnost údržby hřiště ve Vinařících
Pan Dušan Žmolil – informoval o změně otvírací doby pošty

35.Diskuse veřejnosti
Pan L. B. – je třeba zprůchodnit starou dešťovou kanalizaci ve Vinařících
- bylo by vhodné vzhledem k vysoké hladině spodní vody přeložit čerpací stanici ve
Vinařicích

36. Závěr

V 19:25hod. starosta ukončil jednání ZM

Zápis z 5. veřejného jednání ZM Týnec nad Labem ze dne 22.4.2013 ověřil :

Pan Dušan Kovanda místostarosta - ZM

Pan Milan Horák – ZM

Dušan Žmolil – starosta města

Jednání ZM zapsala Mgr. Ivana Suchánková
tajemnice MěÚ Týnce nad Labem

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………..

…………………………………………………….

