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

POZVÁNKA
Zveme Vás na veřejné zasedání
Zastupitelstva města Týnec nad Labem,
které se uskuteční v pondělí 19. února 2018 od 17.00 hodin
na Městském úřadě v Týnci nad Labem.
Bc. Dušan Žmolil v.r.
starosta Města Týnec nad Labem

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM
Návrh a schválení programu jednání ZM
Kontrola usnesení z jednání ZM ze dne 22. 1. 2018
Rozpočtové opatření 1/2018
Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-60222321/1, Týnec nad Labem, kNN pro parc. č.
1541/66 v kat. území a obci Týnec nad Labem se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ
24729035
7. Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-60222322/1, Týnec nad Labem, kNN pro parc. č.
1541/44 v kat. území a obci Týnec nad Labem se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ
24729035
8. Smlouva o zřízení věcného břemene číslo O994170054 s Povodím Labe s.p. na pozemky parc.č.
1500 a 1507/3 v kat. území a obci Týnec nad Labem
9. Schválení Smlouvy o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na rok 2018
s Okresní autobusovou dopravou Kolín, s.r.o.
10. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování servisních služeb k číslu nabídky
N/9/1/L/15/II se společností VODA CZ SERVICE s.r.o.
11. Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení – IT outsourcing
12. Pronájem nebytového prostoru v domě čp. 235
13. Informace o konečném přezkoumání hospodaření města za rok 2017
14. Memorandum k záměru na realizaci záměru projektu cyklistické trasy s názvem „TÝNECKÁ
CYKLOSTEZKA“
15. Schválení umístění sídla organizace TK Pohoda
16. Schválení Dodatku č. 5 ke smlouvě o odběru, přepravě a odstranění odpadů ev.č.
S/05030531/22500774/001/09 se společností AVE Kolín s.r.o.
17. Schválení účetní závěrky a inventarizace příspěvkové organizace MŠ Týnec nad Labem za rok
2017
18. Schválení podání žádosti o dotaci na obnovu dvorní fasáda a vstupních dveří p. 74 na
Masarykově náměstí v Týnci nad Labem a na obnovu dvorní fasády čp. 2 z rezervního fondu MK
ČR na rok 2018
19. Schválení finančního příspěvku města na obnovu dvorní fasády a vstupních dveří čp. 74
z programu regenerace MPZ
20. Schválení finančního příspěvku města na obnovu dvorní fasády čp. 2 z programu regenerace
MPZ
21. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na poskytování
sociálních služeb na rok 2018
22. Závěr

