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

Zápis č.10/2014
z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo ve
středu 24. září 2014 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. 10/2014.
Omluveni: p. Václav Tvrdík, p. Václav Drábek
Zápis obsahuje usnesení č. 162 - 166/2014
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 15. 9. 2014
Informace o stavbě kanalizace
Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem – schválení Smlouvy o dílo dle § 2586 a
násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (provedení záchranného archeologického výzkumu)
7. Diskuse veřejnosti
8. Závěr

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

1. Zahájení.
Zahájení provedl starosta města přivítáním všech přítomných.
2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM
Návrh zapisovatel: paní Mgr. Zuzana Hájková – zastupitelka města
Návrh ověřovatel: pí. MUDr. Eva Janurová – zastupitelka města
Návrh ověřovatel: p. Dušan Kovanda – místostarosta města
Hlasování : 9 – 0 – 0
USNESENÍ č. 162/2014
ZM schvaluje
Zodpovídá: starosta města
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:
 Žádost o pronájem části pozemku 571/3 v kat. území a obci Lžovice
 Nákup nástavby sypače na vozidlo Multicar
Hlasování : 9 – 0 – 0
USNESENÍ č. 163/2014
ZM schvaluje program jednání a jeho rozšíření.
Zodpovídá: starosta města
4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne 15.9.2014:
usnesení, která jsou splněna: 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161
usnesení, která se průběžně plní: 159,
ZM bere zprávu starosty města o plnění usnesení ZM na vědomí
5. Informace ke stavbě kanalizace
Město připravilo poslední žádost o proplacení dotace na stavbu kanalizace a ČOV od
Středočeského kraje. Po jejím proplacení již bude dotace kompletně vyčerpána.
Město Týnec nad Labem obdrželo informativní dopis od poskytovatele dotace SFŽP ČR o
nutnosti dodržení schváleného finančně platebního kalendáře s ohledem na objem předkládané
fakturace. SFŽP ČR se takto snaží předcházet nenaplňování čerpání prostředků EU pro Českou
republiku.
ZM bere zprávu starosty města na vědomí

6.

Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem – schválení Smlouvy o dílo dle § 2586 a
násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (provedení záchranného archeologického
výzkumu). Archeologové zde našli artefakty v připravované odvodňovací laguně nad tenisem.
Vypadá to na velmi staré historické osídlení. Město musí zaplatit ze zákona. V případě, že by
neohlásilo práce, hrozí pokuta 500 tis. Kč a dokonce kdyby došlo ke zničení artefaktů, může
být udělena pokuta až do výše 4 mil. Kč.
Město Týnec nad Labem obdrželo informativní dopis od poskytovatele dotace SFŽP ČR o
nutnosti dodržení schváleného finančně platebního kalendáře s ohledem na objem předkládané
fakturace. SFŽP ČR se takto snaží předcházet nenaplňování čerpání prostředků EU pro Českou
republiku.
Hlasování : 9 – 0 – 0
USNESENÍ č. 164/2014
ZM schvaluje Smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(provedení záchranného archeologického výzkumu) při akci „Revitalizace mrtvého
ramene Labe - Týnec nad Labem“ – plocha odvodňovací laguny v předloženém znění a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Zodpovídá: starosta města
Termín: ihned

7. Žádost o pronájem části pozemku 571/3 v kat. území a obci Lžovice. Pan Sekanina ze Lžovic
předložil žádost o pronájem výše uvedeného pozemku o rozměrech cca 6x4 metry. Pronájem
zdůvodňuje nedostatkem místa ke skladování.
Hlasování : 9 – 0 – 0
USNESENÍ č. 165/2014
ZM schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 571/3 v kat.
území a obci Lžovice (o výměře 24 m2).
Zodpovídá: starosta města
Termín : do 25.9.2014

8. Nákup nástavby sypače na vozidlo Multicar. Město Týnec nad Labem má možnost nakoupit výše
uvedenou nástavbu, která by pomohla zimní údržbě Týnce nad Labem, Lžovic a Vinařic. Cena je
35 tis. bez DPH. Byl předložen návrh kupní smlouvy.
Hlasování: 9 – 0 – 0
USNESENÍ č. 166/2014
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 14/014 uzavřené v souladu s ust. Zákona č.
89/2012 Sb. občanského zákoníku na posypovou nástavbu EPOKE PC 1000
v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem.
Zodpovídá: starosta města
Termín: do 25.9.2014
Diskuse zastupitelstva
MUDr. Eva Janurová poděkovala všem zastupitelům za vykonanou práci ve volebním období
a rozloučila se všemi zastupiteli a veřejností. Do nového volebního období již nebude
kandidovat.
• Starosta informoval přítomné o probíhajících pracích v ulici Krále Jiřího, od pondělí
29.9.2014 se budou pokládat betonové obrubníky, započne se dláždění chodníků, dle sdělení
KSÚS Středočeského kraje by uzavírka měla trvat do 31.10.2014. Dále starosta informoval
přítomné o plánované uzávěrce části ulice Tyršova (II/327) od 6.10.2014 na týden z důvodu
přeložky dešťové kanalizace.
10. Diskuse veřejnosti
• Paní L – vznesla dotaz ohledně připojení kanalizace k domu. Odpověděl starosta.
• Paní Š – poděkovala zastupitelstvu města za činnost, krátce zhodnotila jeho působení a
popřála všem hodně úspěchů v jejich další činnosti
11. Závěr

9.

•

Starosta ukončil v 17:55hod. jednání ZM

Zápis z 10. veřejného jednání ZM Týnec nad Labem ze dne 24.9.2014 ověřil :

Paní MUDr. Eva Janurová - ZM

………………………………………………………

Pan Dušan Kovanda – místostarosta

………………………………………………………

Bc. Dušan Žmolil – starosta města

Jednání ZM zapsala Mgr. Zuzana Hájková
Zastupitelka města

……………………………………………………..

…………………………………………………….

