Zápis ze 2. zasedání městyse Panenský Týnec, ze dne 12.6.2012
přítomni: P. Bárta, P. Buk, J.Čížek, Š. Čížková, V. Henzl, J. Mazan, J. Pecinka
nepřítomni: M. Ohem (omluven), L. Šubrtová
volba zapisovatele: P. Buk, ověřovatele zápisu: J. Mazan, V. Henzl
hlasování: 7-0-0
volba návrhové komise: předseda návrhové komise: J. Čížek
členové: J. Pecinka, Š. Čížková
hlasování: 7-0-0
1. Předseda kontrolního výboru nemá výhrady k usnesení číslo 1/2012
-podal informaci o průběhu a plánu kontrol v subjektech ZŠ a MŠ
2. Místostarostka podala informaci o přípravách a průběhu plánované akce zateplení školy
financované pomocí dotace SZIF
3. P. Ing Černý byl veřejnosti představen jako konzultant obecního zastupitelstva pro správné
vyřízení dotace, jednání s KB, průběh samotné realizace zateplení.
-Seznámil občany s úpravou smlouvy se společností RAVEL s.r.o., smlouva je k náhlednutí u
starosty.
4. Starosta požádal zastupitele, aby se vyjádřili k akci zateplení ZŠ
- Jan Pecinka – Nesouhlasí s rekonstrukcí školy pomocí dotací a navrhuje dávat škole z rozpočtu
obce 1 mil. Kč každý rok navíc a školu rekonstruovat postupně
- Ostatní přítomní zastupitelé vyjádřili svůj souhlas a tím úpravy fasády a oken školy vyřešit
jednorázově.
- Následovala diskuse s přítomnými občany-p. Krchov – Kdo bude stavební dozor?
-starosta – Bude se jednat o nezávislého člověka.
-pí. Havlíková – Stavební dozor je v takové situaci zásadní věc.
-p. Černý – Profesionální člověk pojištěný proti škodě.
-starosta – Stavební dozor z občanů P.T. není dostatečně akreditovaný. Stavební dozor a zastupitelé
podepíší čestné prohlášení o nepodjatosti s firmou RAVEL
-pí. Talpová – Vyjádřila svůj souhlas s dotací, stavební dozor ze zákona.
-p. Pecinka – Proti dotaci, peníze nejsou vše.
-dále proběhla diskuse, během diskuse občané vesměs souhlasí se zateplením školy.
-p. Pecinka vyjádřil obavu – rychlá realizace zateplení, stejně jako při budování silnice v centru
obce
-p. Forgač – Tvůj názor, dobře, od kontroly chyb je zde stavební dozor
-starosta – Jednání s krajem o 5-leté garanci udržitelnosti školy.
-posudek tří firem – zateplovat lze, v budoucnu odvlhčení nutné.
-budova školy, špatně udržovaná, ale jinak dobře vybavená (učebna informatiky, interaktivní tabule,
atd........)
-ředitelka zajistí klidný chod výuky při zateplování školy po dohodě s firmou RAVEL.
-p. Dubiel – Proč obec není plátce DPH?
-p. Černý – Zákon to nepovoluje.
-starosta vyzval ke sloučenému hlasování o 4 bodech 1.-Věcný záměr rekonstrukce zateplení objektu ZŠ a přeložku teplovodu.
2.-Profinancování akce prostřednictvím KB, napsat smlouvu o dílo s koordinátorem akce Ing.
Černým a stavebním dozorem.
3.-Parametry a doplnění smlouy o dílo, prohlášení o nepodjatosti k dodavateli.
4.-Schválení sponzorského daru, řešení dodatečné sanace.
Hlasování: 6-0-1 (J. Pecinka)

5. Nakládání s fekáliemi, stížnost myslivců na vývoz do přírody.
-obec nemá na kanalizaci
-PATOK upravil ceny, visí na úřední desce
-starosta jedná s projektantem na výstavbě nepřipojené ČOV na čištění odvážených
fekálií
-projektant přislíbil účast na příštím jednání
-p. Ing. Černý doporučil kontaktovat severočeskou vodárenskou investiční
společnost. Vyhodnotí zdarma možnosti a možný podíl na technickém řešení.
-starosta- Kanalizace je akce na dlouho, předběžná cena tlakové kanalizace
45 mil. Kč.
-pí. Havlíková - Existuje povolení na výjimku vypouštět odpadní vody do dešťové
kanalizace do roku 2013, je nutno na vodohospodářství povolení prodloužit.
-místostarostka požádala pí. Havlíkovou o pomoc při vyhledávání povolení.
-pokračování diskuse, občané rozlíceni cenou řádné likvidace odpadních vod.
-p. Čížek – zastupitelstvo může slíbit urychlení řešení problému.
6. Stížnost občanů na znečišťování psy.
-starosta – rozmístění zákazových tabulek, příprava ,,psí vyhlášky”.
7. Schválení odpisového plánu pro rok 2012 pro ZŠ v částce 6244 Kč za odpis keramické pece
pořízené v roce 2011.
-hlasování: 7-0-0
8. Žádost ředitelky ZŠ Panenský Týnec Mgr. Rumlové o povolení čerpání zálohové částky
ve výši 75 000 Kč z rezerevního fondu školy, která bude užita na nutnou rekonstrukci el. rozvodů v
učebnách 1. patra během prázdninové odstávky.
- hlasování: 7-0-0
9. Schválení závěrečného účtu městyse za rok 2011
bez výhrad
Hlasování: 7-0-0
10. Schválení hodin ke konání svatebních obřadů ve dnech pátek a sobota (mimo státem
uznané svátky). -10, 11, 12, 13 hod.
-Hlasování: 7-0-0
Tímto se ruší ustanovění 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.
-Hlasování: 7-0-0
11. Schválení rozpočtové změny č. 1/2012 a č. 2/2012
-Hlasování: 7-0-0
12. Schválení starostovi a místostarostce městyse užívání soukromých osobních motorových
vozidel pro služební účely městyse
-Hlasování: 7-0-0
13. Informace starosty – střecha ZŠ a MŠ bude osazena solárními panely, platba za věcné břemeno
po dobu 20 let, smlouva mezi obcí a firmou Freitag - platba cca 100 tis. Kč ročně
14. Uvolnění peněz pro HC PT 10 tis. Kč pro technické zajištění provozu sezony 2012/13
-podmínkou je přihlášení do soutěže pro rok 2012/13 - rozpočtová změna č. 2, bod 12.
-Hlasování: 7-0-0
15. Požadavek fotbalového týmu o dotaci na dopravu do vzdálench míst. Obec zaplatí 50% faktury

za autobus do Vroutku v sezoně 11/12. Při podávání žádostí nutná dohoda vedení Sokola a
fotbalového oddílu.
Hlasování 7-0-0.
16. Pozvání manželů Petrusových pro vysvětlení záměru hospodaření v objektech zem. areálu.
17. Informace starosty o změně dodavatele energií, společnost Arimex energy a.s. V budovách ZŠ,
MŠ a ostatních obecních budovách.
18. kontrola z krajského úřadu bez závad.
19. Informace starosty o naučné stezce – bude dokončena + 5 let údržba firmou.
20. Žádost K. Prelcové o obecní byt. Je již 4 zájemcem.
21. 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 starotu 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.
-Hlasování: 7-0-0
-pí.Talpová-oznamování obce občanům o akcích na letišti. Obec není o každé akci informována.
-V.Henzl-oznámil ukončení člena a předcedy školské rady.

