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

Zápis č.5/2016
z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v
pondělí 30. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Týnec nad Labem.
Přítomní dle presenční listiny, jednání ZM je usnášeníschopné, presenční listina je
přílohou zápisu č. 5/2016.
Omluveni: pan David Cihlář, pan Milan Pánek
Zápis obsahuje usnesení č. 94 - 112/2016
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 a schválení programu jednání ZM
Kontrola usnesení z jednání ZM ze dne 9.5.2016
Schválení závěrečného účtu města Týnec nad Labem za rok 2015
Schválení účetní závěrky města Týnec nad Labem za rok 2015
Schválení Pachtovní smlouvy na pozemky parc. č. 237 a 238/2 v kat. území Kojice se
společností HELOT spol. s r.o.
8. Schválení nejvhodnější nabídky na „Šatní skříňky pro ZŠ Týnec nad Labem“
9. Schválení Smlouvy o dílo na akci „Šatní skříňky pro ZŠ Týnec nad Labem“
10.Schválení textu výzvy veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Stezka pro cyklisty a pěší
Týnec nad Labem - Bambousek“
11.Schválení seznamu obeslaných dodavatelů na akci „Stezka pro cyklisty a pěší Týnec nad
Labem - Bambousek“
12.Schválení pěti členů výběrové komise a určení předsedy na akci: „Stezka pro cyklisty a pěší
Týnec nad Labem - Bambousek“
13.Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením
stavby na pozemcích parc. č. 1540 a parc. č. 820/2 v katastrálním území a obci Týnec nad
Labem
14.Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 1510/2 v kat. území a obci
Týnec nad Labem
15.Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením
stavby na pozemek parc. č. 1164 v katastrálním území a obci Týnec nad Labem
16.Schválení uzavření provozu MŠ Týnec nad Labem v době letních prázdnin 2016
17.Schválení povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě MŠ Týnec nad Labem pro školní
rok 2016/2017
18.Schválení Smluv o hudební produkci na kulturní akci rodinného festivalu „Hopsasa tralala“
19.Informace k setkání Týnců ve Velkém Týnci
20.Informace o finančním příspěvku od MAS Zálabí z.s. na prořez zeleně v Týnci nad Labem
21.Informace k revitalizaci Komenského náměstí
22.Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Zahájení.
Zahájení provedl starosta města přivítáním všech přítomných.
2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM
Návrh zapisovatel: – Mgr. Ivana Suchánková – tajemnice MěÚ Týnec nad Labem
Návrh ověřovatel:pan Václav Drábek – zastupitel města
Návrh ověřovatel: pan Václav Tvrdík – zastupitel města
Hlasování: 9– 0 – 0
ZM schvaluje zapisovatelku zápisu Mgr. Ivanu Suchánkovou a ověřovatele zápisu
pana Václava Drábka a pana Václava Tvrdíka.
USNESENÍ č. 94/2016 bylo schváleno

3. Návrh a schválení programu jednání ZM a jeho rozšíření:
Starosta města seznámil přítomné ZM s programem zasedání.
- Schválení nejvhodnější nabídky na cenu elektrické energie pro město Týnec nad Labem na
rok 2017
- Schválení nejvhodnější nabídky na cenu plynu pro město Týnec nad Labem na rok 2017
Návrh usnesení:
ZM schvaluje program jednání v předloženém znění, včetně rozšíření o body jednání:
„Schválení nejvhodnější nabídky na cenu elektrické energie pro město Týnec nad
Labem na rok 2017“.
„Schválení nejvhodnější nabídky na cenu plynu pro město Týnec nad Labem na rok
2017“.
Hlasování: 9– 0 – 0
USNESENÍ č. 95/2016 bylo schváleno
4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne 9.5.2016:
usnesení, která jsou splněna: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85A, 85B,
85C, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93
usnesení, která se průběžně plní: ZM bere zprávu starosty města o plnění usnesení ZM na vědomí.
5. Schválení závěrečného účtu města Týnec nad Labem za rok 2015. Zastupitelstvo města Týnec
nad Labem schvaluje hospodaření města Týnec nad Labem za rok 2015, včetně Zprávy
z přezkoumání hospodaření města Týnec nad Labem za rok 2015 s vyjádřením „bez výhrad“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem schvaluje hospodaření města Týnec nad
Labem za rok 2015, včetně Zprávy z přezkoumání hospodaření města Týnec nad
Labem za rok 2015 s vyjádřením „bez výhrad“.
Hlasování: 9– 0 – 0
USNESENÍ č. 96/2016 bylo schváleno
6. Schválení účetní závěrky města Týnec nad Labem za rok 2015.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje účetní závěrku města Týnec nad Labem k rozvahovému dni 31.12.2015.
Hlasování: 9– 0 – 0
USNESENÍ č. 97/2016 bylo schváleno
7. Schválení Pachtovní smlouvy na pozemky parc. č. 237 a 238/2 v kat. území Kojice se
společností HELOT, spol. s r.o.. Zastupitelstvo města na minulém jednání schválilo zveřejnění

záměru na pacht výše uvedených pozemků. Byla připravena smlouva, která byla konzultována
s právní kanceláří města.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje Pachtovní smlouvu na pozemky parc. č. 237 a 238/2 v kat. území Kojice
se společností HELOT, spol. s r.o., se sídlem Kojice 75, 533 12 Chvaletice, IČ:
48168343 v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 9– 0 – 0
USNESENÍ č. 98/2016 bylo schváleno
8. Schválení nejvhodnější nabídky na „Šatní skříňky pro ZŠ Týnec nad Labem“. Na základě
rozhodnutí města o zvýšení kapacity šaten při ZŠ Týnec nad Labem, je třeba tyto šatny
dovybavit šatními skříňkami. Jedná se o 349 kusů skříněk. Byly osloveny tři společnosti
zabývající se těmito dodávkami. Jako nejvhodnější nabídka byla shledána nabídka společnosti
MY DVA group a.s., Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7, IČ: 29030684 s nabídkovou cenou 457
314,04,- Kč bez DPH (s DPH 553 349,99,- Kč).
Návrh usnesení:
ZM schvaluje nejvhodnější nabídku společnosti MY DVA group a.s., Osadní 1053/28,
170 00 Praha 7, IČ: 29030684 s nabídkovou cenou 457 314,04,- Kč bez DPH (s DPH
553 349,99,- Kč).
Hlasování: 9– 0 – 0
USNESENÍ č. 99/2016 bylo schváleno

9. Schválení Smlouvy o dílo na akci „Šatní skříňky pro ZŠ Týnec nad Labem“. Na základě výše
uvedeného výběru byla předložena ZM smlouva o dílo na výše uvedenou akci.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje Smlouvu o dílo se společností MY DVA group a.s., Osadní 1053/28, 170
00 Praha 7, IČ: 29030684 a pověřuje starostu jejím podpisem v předloženém znění.
Hlasování: 9– 0 – 0
USNESENÍ č. 100/2016 bylo schváleno
10. Schválení textu výzvy veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Stezka pro cyklisty a pěší
Týnec nad Labem - Bambousek“. Na základě rozhodnutí SFDI (Státní fond dopravní
infrastruktury) město obdrželo dotaci ve výši 3.415.000,- Kč v rámci programu na výstavbu a
údržbu cyklistických stezek. Délka cyklostezky je 627m a šířka 2,5m. Předpokládaný finanční
spolupodíl města na uvedenou akci je cca 1.500.000,-Kč.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje text výzvy veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Stezka pro cyklisty
a pěší Týnec nad Labem - Bambousek“ v předloženém znění.
Hlasování: 9 – 0 – 0
USNESENÍ č. 101/2016 bylo schváleno
11. Schválení seznamu obeslaných dodavatelů na akci „Stezka pro cyklisty a pěší Týnec nad Labem
- Bambousek“. Na základě schválené výše uvedené výzvy město osloví pět společnosti k podání
nabídek na výše uvedenou akci. Jedná se o společnosti:
HALKO stavební společnost, s.r.o. se sídlem Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2, IČ:
43090150, SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem odštěpný závod Dopravní stavby STŘED,
oblast Kolín – SILMEX, Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV, IČ: 48951081, EUROVIA CS, a.s., se
sídlem Plynárenská 889, 28002, Kolín V, IČ: 45274924, BFK service a.s. se sídlem Komenského
nám. 54, 28144 Zásmuky, IČ: 27155153, K+G Tranzit, spol. s.r.o., se sídlem Dolní Nouzov
415, 281 01 Velim, IČ: 47547651
Návrh usnesení:
ZM schvaluje oslovení dodavatelů: HALKO stavební společnost, s.r.o. se sídlem Nová
Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2, IČ: 43090150, SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín – SILMEX, Klejnarská
92, 280 02 Kolín IV, IČ: 48951081, EUROVIA CS, a.s., se sídlem Plynárenská 889,
28002, Kolín V, IČ: 45274924, BFK service a.s. se sídlem Komenského nám. 54, 28144
Zásmuky, IČ: 27155153, K+G Tranzit, spol. s.r.o., se sídlem Dolní Nouzov 415, 281 01
Velim, IČ: 47547651, na akci Stezka pro cyklisty a pěší Týnec nad Labem Bambousek.
Hlasování: 9– 0 – 0
USNESENÍ č. 102/2016 bylo schváleno
12. Schválení pěti členů výběrové komise a určení předsedy na akci: „Stezka pro cyklisty a pěší
Týnec nad Labem - Bambousek“. Výběrová komise musí být ve složení min. třech členů. Návrh
je pět členů: pan Bc. Dušan Žmolil, pan Josef Vomáčka, paní Mgr. Ivana Suchánková, pan
Miroslav Tomáš, paní Iveta Myšková. Předseda výběrové komise - pan Josef Vomáčka.
Náhradníci: pan Mgr. Hynek Radouš, paní Mgr. Zuzana Hájková, pan Václav Svoboda, pan
Dušan Kovanda, paní Jaroslava Motlová. Otevírání obálek a hodnocení veřejné zakázky
proběhne ve středu 15. června 2016 od 13.00 hodin na MěÚ Týnec nad Labem v kanceláři
starosty města.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje členy výběrové komise ve složení pan Bc. Dušan Žmolil, pan Josef
Vomáčka, paní Mgr. Ivana Suchánková, pan Miroslav Tomáš, paní Iveta Myšková.
Předseda výběrové komise - pan Josef Vomáčka. Náhradníci: pan Václav Svoboda,
paní Mgr. Zuzana Hájková, pan Mgr. Hynek Radouš, pan Dušan Kovanda, paní
Jaroslava Motlová na akci „Stezka pro cyklisty a pěší Týnec nad Labem - Bambousek“.
Hlasování: 9– 0 – 0
USNESENÍ č. 103/2016 bylo schváleno
13. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby
na pozemcích parc. č. 1540 a parc. č. 820/2 v katastrálním území a obci Týnec nad Labem.
Výše uvedená smlouva se týká vodovodní přípojky pro nemovitost č.e. 13.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se
zřízením stavby na pozemcích parc. č. 1540 a parc. č. 820/2 v katastrálním území a
obci Týnec nad Labem s panem J. B., Praha 9, v předloženém znění a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 9– 0 – 0
USNESENÍ č. 104/2016 bylo schváleno
14. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 1510/2 v kat. území a obci
Týnec nad Labem. Město Týnec nad Labem uzavřelo 5.12.2014 Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene č. D994140408 s Povodím Labe s.p. na kanalizaci vodní dílo „VD
Týnec nad Labem – tlaková kanalizace“. Nyní je dílo hotové a zaměřené a následně výše
uvedená společnost přistoupila k uzavření výše uvedené Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 1510/2 v kat.
území a obci Týnec nad Labem s Povodím Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951/8,
500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí IČ: 70890005 v předloženém znění a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 9– 0 – 0
USNESENÍ č. 105/2016 bylo schváleno
15. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby
na pozemek parc. č. 1164 v katastrálním území a obci Týnec nad Labem. Výše uvedená
smlouva se týká uložení energetického zařízení, kabelové přípojky 1kV.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se
zřízením stavby na pozemek parc. č. 1164 v katastrálním území a obci Týnec nad
Labem s panem R. S., 281 26 Týnec nad Labem v předloženém znění a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 9– 0 – 0
USNESENÍ č. 106/2016 bylo schváleno
16. Schválení uzavření provozu MŠ Týnec nad Labem v době letních prázdnin 2016. Paní ředitelka
MŠ předložila zastupitelstvu města požadavek uzavřít provoz MŠ Týnec nad Labem v období
letních prázdnin od 1.8.2016 do 31.8.2016 z důvodu čerpání dovolené.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření provozu MŠ Týnec nad Labem v období od 1.8. do 31.8.2016.
Hlasování: 9– 0 – 0
USNESENÍ č. 107/2016 bylo schváleno
17. Schválení povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě MŠ Týnec nad Labem pro školní rok
2016/2017. Paní ředitelka MŠ Týnec nad Labem předložila výše uvedenou žádost v souladu
s ustanovením § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě MŠ Týnec nad Labem
pro školní rok 2016-2017 v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004
Sb..
Hlasování: 9– 0 – 0
USNESENÍ č. 108/2016 bylo schváleno
18. Schválení Smluv o hudební produkci na kulturní akci rodinného festivalu „Hopsasa tralala“,
který se uskuteční 10.6.2016 v areálu „Ostrov“. Na základě zprávy předsedkyně Výboru pro
kulturní a občanské záležitosti Mgr. Zuzany Hájkové, byla připravena výše uvedená akce.
V průběhu této akce vystoupí několik hudebních formací i divadélko pro děti, se kterýmí budou
uzavřeny smlouvy o hudební produkci. Jedná se o skupiny NĚCO, Žadnej stres a Ivan Hlas Trio.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje smlouvu o hudební produkci se skupinou NĚCO v předloženém znění a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 9– 0 – 0
USNESENÍ č. 109A/2016 bylo schváleno

Návrh usnesení:
ZM schvaluje smlouvu o hudební produkci se skupinou Žádnej stres v předloženém
znění a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 9– 0 – 0
USNESENÍ č. 109B/2016 bylo schváleno
Návrh usnesení:
ZM schvaluje smlouvu o hudební produkci se skupinou Ivan Hlas Trio, zastoupené
Ing. Zuzanou Hanouskovou v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 9– 0 – 0
USNESENÍ č. 109C/2016 bylo schváleno
19. Informace k setkání Týnců ve Velkém Týnci. Tato tradiční akce se koná po dvou letech ve
Velkém Týnci u Olomouce. Naše město zde zastoupí ve sportovních soutěžích dvě soutěžní
družstva SDH Lžovice a čtyři tenisté. Dále se setkání budou účastnit i zástupci turistického
oddílu. Město zajistilo autobus pro účastníky srazu. Samozřejmě se mohou hlásit i občané Týnce
nad Labem jako návštěvníci této akce. Přihlásit se je možno v knihovně u paní Lucie
Flachbartové. Jako zástupce delegace pojede starosta města a pan Josef Vomáčka.
Diskuze: Mgr. Hynek Radouš informoval za fotbalisty, že byli připraveni jet hrát turnaj, ale
starosta pořádajícího Týnce na poslední chvíli změnil fotbalový turnaj na malou kopanou. Tento
postoj starosty je neseriozní.
ZM bere informaci starosty na vědomí.
20. Informace o finančním příspěvku od MAS Zálabí z.s. na prořez zeleně v Týnci nad Labem. Město
Týnec nad Labem poždádalo MAS Zálabí o finanční příspěvek ve výši 20 tis. Kč na odborné
prořezání stromů.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje přijetí finančního příspěvku 20 tis. Kč od MAS Zálabí z.s., Komenského
náměstí 235, 281 26 Týnce nad Labem, IČ: 270 36 588 na prořezání zeleně v Týnci
nad Labem.
Hlasování: 9– 0 – 0
USNESENÍ č. 110/2016 bylo schváleno
21. Informace k revitalizaci Komenského náměstí. Město Týnec nad Labem nechalo v roce 2014
zpracovat studii na revitalizace Komenského a Masarykova náměstí od Ing. Arch. Charváta. Po
delší pauze budeme znovu jednat s panem architektem o revitalizaci nejprve Komenského
náměstí. Město pokud chce čerpat finanční prostředky z dotačních titulů musí mít připravenou
kvalitní projektovou dokumentaci. Schůzka s architektem se uskuteční v pátek 3.6.2016 v 9:00
hodin na radnici a starosta pozval k jednání všechny zastupitele.
Diskuze: Ing. O. J. požádal o umístění studie na webové stránky, aby byla přístupná občanům
Týnce nad Labem.
ZM bere informaci starosty na vědomí.
22. Schválení nejvhodnější nabídky na cenu elektrické energie pro město Týnec nad Labem na rok
2017. Město provedlo průzkum trhu ceny elektrické energie. Jako nejvhodnější nabídka na
období od 1.1.2017 – 31.12.2017 byla vyhodnocena společnost ČEZ Prodej s.r.o., Praha 4,
Duhová 1/425, PSČ 14053, IČ: 27232433.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje jako nejvhodnější nabídku na dodávku elektřiny ze sítí nízkého napětí
pro město Týnec nad Labem společnost ČEZ Prodej s.r.o., Praha 4, Duhová 1/425, PSČ
14053, IČ: 27232433.
Hlasování: 9– 0 – 0
USNESENÍ č. 111/2016 bylo schváleno
23. Schválení nejvhodnější nabídky na cenu plynu pro město Týnec nad Labem na rok 2017. Město
provedlo průzkum trhu od různých společností zabývajích se touto službou. Jako nejvhodnější
nabídka je nabídka společnosti ČEZ Prodej s.r.o., Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053, IČ:
27232433.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje jako nejvhodnější nabídku na dodávku zemního plynu pro město Týnec
nad Labem společnost ČEZ Prodej s.r.o., Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053, IČ:
27232433.
Hlasování: 9– 0 – 0
USNESENÍ č. 112/2016 bylo schváleno

