2. usnesení zastupitelstva městyse Panenský Týnec ze dne 12.6.2012

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí :
1. Informaci předsedy kontrolního výboru pana Bc. Čížka k plnění
předcházejících usnesení zastupitelstva.
2. Informaci starosty o stávající situaci chodu městyse v návaznosti na
jeho údržbu, úklidu a úprav terénu v prostoru hřbitova
3. informaci starosty o vyřizování přijatých stížností ( psi, zápach
kanalizace, vývoz fekálii )
4. informaci starosty a místostarostky městyse o přípravách na zahájení
investiční akce zateplení ZŠ Panenský Týnec
5. informaci starosty o jednáních k pronájmu střechy Z a MŠ Panenský
Týnec k výstavbě fotovoltaických panelů ( firma Freitag )
6. informaci starosty o důvodech uzavření dohod o provedení práce
z důvodu investiční akce na zateplení školy
7. informace starosty o požadavku hokejového týmu Panenský Týnec o
uvolnění finanční částky 10.000,-Kč na technické zajištění pro sezonu
2012/2013 – mimo rozpočet
8. informaci starosty o požadavku fotbalového týmu jednoty Sokol
Panenský Týnec o spolufinancování úhrady faktur za autobusovou
dopravu do vzdálenějších míst ( mistrovská utkání )
9. informaci starosty k žádosti o změnu v připravovaném územním
plánu městyse Panenský Týnec ze strany zemědělských podnikatelů –
manželů Petrusových ze Smolnice
10.
informaci starosty o přechodu subjektů ZŠ, MŚ a úřadu městyse
Panenský Týnec k novému dodavateli plynu potažmo el. energie
Arimex energy, a.s.,. Důvodem je skutečnost finančních úspor z ceny
dodaných objemových jednotek se zárukou pro rok 2013
11.
informaci starosty k vedení naučné stezky a umístění mobiliáře
na území Panenského Týnce
12. informaci starosty ke zprávě o přezkoumání hospodaření městyse
Panenský Týnec za rok 2011 ( bez závad )
13. informace starosty k podání žádosti o bytovou jednotku Kateřiny
Prelcové ze Smolnice.

Zastupitelstvo městyse Panenský Týnec projednalo a schvaluje
1. Věcný záměr rekonstrukce zateplení objektu ZŠ a
přeložku
stávajícího přívodu tepla v ceně cca. 15.000,-Kč a to jako údržbovou
položku.
2. Profinancování celé investiční akce prostřednictvím KB – pobočka
Louny a to včetně projednaného zajištění úvěru budoucími příjmy
městyse ( nejistit majetkem městyse ), dohodnutým úrokem a
vkladem vlastních prostředků městyse a smlouvou o dílo
s koordinátorem akce ( ing. Černý ) a stavebním dozorem jako
externími pracovníky, poskytnutí podkladů Fin 2-12, výsledovky a
uzávěrky za poslední 3 roky, které budou sloužit k přípravě
úvěrových podmínek
3. Parametry a doplnění SoD s dodavatelem ( fy Ravel s.r.o. Ústí nad
Labem ) včetně jednotlivých prohlášení zainteresovaných osob na
úrovni městyse, zastupitelstva, školy, včetně koordinátora a
stavebního dozoru o nepodjatosti k dodavateli
4. schvaluje zápis projektanta a dodavatele o řešení dodatečné sanace a
to jako sponzorský dar městysi od dodavatele.
5. schvaluje odpisový plán pro rok 2012 na ZŠ Panenský týnec v částce
6.244,-Kč za odpis keramické pece pořízené v roce 2011, majetek se
bude odepisovat po dobu 10 let tj. do roku 2020
6. schvaluje odpisový plán pro rok 2012 na MŠ Panenský Týnec, který je
nulový
7. schvaluje žádost ředitelky ZŠ Panenský Týnec Mgr. Rumlové o
povolení čerpání zálohové částky ve výši 75.000,-Kč z rezervního
fondu školy, která bude užita na nutnou rekonstrukci elektrických
rozvodů v učebnách 1 patra v době prázdninové odstávky provozu
školy. Po provedeném vyúčtování prací provádějící firmou bude dle
potřeby požádáno zastupitelstvo o úhradu zbývající částky a to
opětovně z prostředků rezervního fondu školy
8. schvaluje závěrečný účet městyse za rok 2011 bez výhrad
9. schvaluje tyto hodiny ke konání svatebních obřadů ve dnech pátek a
sobotu ( mimo státem uznávané svátky ) 10,11,12,13 hod.

10.
schvaluje pronájem nedostavěného chrámu v Panenském Týnci
osobě trvale nežijící v Panenském Týnci po dobu jedné hodiny v
částce 3.000,-Kč, kdy pronájem nedostavěného chrámu občanovi
trvale žijícímu na území Panenského Týnce je částka za jednu hodinu
pronájmu stanovena na částku 1.000,-Kč.
Tímto se ruší ustanovení bodu 2 z usnesení zastupitelstva Panenský
Týnec č. 1/2010 ze dne 18.1.2010 o pravidlech vybírání platby za
svatební obřady v nedostavěném chrámu. Tímto opatřením není
nikterak dotčeno ustanovení, že další místo pro vykonávání
svatebního obřadu k uzavření manželství je nedostavěný chrám
v Panenském Týnci.
11.
schvaluje rozpočtové změny č. 1/2012 a č. 2/2012
12.
schvaluje starostovi a místostarostce městyse užívání
soukromých osobních motorových vozidel pro služební účely městyse
a to za podmínek daných právní normou pro vyúčtovávání
služebních cest a nákladů s těmito cestami spojenými. Užívání
motorových vozidel je s platností od dubna 2012. Jedná se o vozidla :
( Toyota 2.0 TD SPZ 2A1 7091 a Škoda Felicia Combi
2U6 9157 )
13.
schvaluje požadavek hokejového týmu Panenský Týnec o
uvolnění finanční částky 10.000,-Kč na technické zajištění pro sezonu
2012/2013 – mimo rozpočet
14.
schvaluje požadavek fotbalového týmu jednoty Sokol Panenský
Týnec o spolufinancování úhrady – 50% ceny faktur za autobusovou
dopravu do vzdálenějších míst ( mistrovské utkání - Vroutek)
Zastupitelstvo městyse ukládá a pověřuje
1. starostu a místostarostku městyse k projednání záměru pětileté
udržitelnosti základní školy v Panenském Týnci na úrovni KÚ Ústí
nad Labem
2. starostovi a místostarostce městyse průběžně informovat
zastupitelstvo o situaci během realizace zateplování a to především
na úrovni pracovních porad zastupitelstva -

3. starostu a místostarostku městyse realizovat veškeré dohodnuté
smlouvy související se zateplením ZŠ, akceptovat návrh předběžné
dohody o poskytnutí úvěru KB-pobočka Louny
4. pověřuje starostu městyse k podpisu dohody o poskytnutí dotace
z programu rozvoje venkova
5. místostarostku ing. Čížkovou ve spolupráci s účetní městyse paní
Slanařovou pověřuje k zajištění celkové evidence všech písemných
podkladů souvisejících s realizací investiční akce zateplení základní
školy Panenský Týnec. a to ve 4 paré. Starostovi městyse ukládá
vymezit v prostoru úřadu místo pod uzavřením, kde se budou veškeré
související podklady uschovávat až do doby jejich zákonem dané
skartace.
6. starostovi městyse ukládá, aby po podpisu všech potřebných smluv a
to bezodkladně zajistil podpisy k prohlášení o nepodjatosti všech,
kteří budou nebo již jsou spjati s akcí související se zateplením školy.

Za návrhovou komisi předseda :

Bc. Jiří Čížek

starosta městyse

místostarostka městyse

Petr Bárta

ing. Šárka Čížková

