1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
konaného dne 12. března 2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse od 19 hod.
PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: Petr Bárta, Pavel Buk, Bc. Jiří Čížek, Ing. Šárka Čížková,
Ing. Václav Henzl, Jan Mazan, Miroslav Ohem, Jan Pecinka
Omluveni: Bc. Lucie Šubrtová
Počet přítomných členů zastupitelstva městyse: 8.
Zastupitelstvo městyse je usnášeníschopné.
___________________________________________________________________
Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta zahájil zasedání a navrhl schválit následující program zasedání:

Program zasedání:
1. kontrola plnění usnesení
2. Schválení závazných ukazatelů hospodaření ZŠ a MŠ pro rok 2012
3. Schválení rozpočtu městyse Panenský Týnec pro rok 2012
4. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj
5. Různé (zateplení školy, restaurace chrámového torza, energetická
opatření na ZŠ a MŠ, plán strategického vývoje městyse)
Pro 8, proti 0, zdržel 0, Návrh přijat
VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE: Bc. Jiří Čížek (předseda), Pavel Buk, Jan Pecinka
OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU: Ing. Šárka Čížková, Miroslav Ohem
ZAPISOVATEL: Ing. Václav Henzl
Pro 6, proti 0, zdržel 2, Návrh přijat

Jednání:
1. kontrola plnění usnesení
Bc. J. Čížek jako předseda kontrolního výboru neshledal námitek k předchozímu
usnesení

2. informace předsedy kontrolního výboru
- kontrola MŠ a ZŠ ohledně čerpání dotací městyse za 2. pol. 2011
- kontrola proběhla se současnou i bývalou hospodářkou ZŠ a také
s hospodářkou MŠ a její pí. ředitelkou. Nebyly shledány žádné nedostatky ani
nesrovnalosti. Zjištěny pouze vyšší výdaje za školní software a telefonní
služby, nyní již vyřešeno novým softwarem a výhodnějším voláním přes
internet
- zápis předán všem dotčeným subjektům
- kontrolu provedli: Bc. Jiří Čížek a Josef Bureš

3. závazné ukazatele MŠ a ZŠ
- MŠ 2012
a) Příspěvek MŠ
+ 400 000,b) HV 2011
+ 1 187,38
- ZŠ 2012
a) Příspěvek ZŠ
+ 830 000,b) Mzdy
+ 300 000,c) HV 2011
+ 116 409,02
mzdy asistenta z EU - 71 517,vybráno hyg. potř.
- 7 000,+ 37 892,02
HV budou převedeny do Rezervního fondu MŠ a ZŠ
Pro 8, proti 0, zdržel 0, Návrh přijat
4. rozpočet 2012
- předseda fin. výboru přednesl vysvětlení ohledně rozpočtu pro rok 2012
- P. Bárta do rozpočtu by se ještě měla zanést částka za štěrk použitý na
hřbitově. Se štěrkem se do rozpočtu zanesou i peníze za ostatní materiál
potřebný pro opravu hřbitova, tato částka činí 15 000,- Příjmy:

5 608 400,-

- Výdaje:
5 558 000,Pro 8, proti 0, zdržel 0, Návrh přijat
5. Schválení Veřejné vyhlášky č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 6/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu

Pro 8, proti 0, zdržel 0, Návrh přijat
6. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí
- ve věci zřízení věcného břemene z důvodu instalace nového odběrového
místa pro RD na p.č. 1400/13 ing. Mach, kde se jedná o propojení k nové
pojistkové skříni z parcely 1039 v majetku městyse Panenský Týnec
Pro 8, proti 0, zdržel 0, Návrh přijat
7. Různé
Š. Čížková: informace ohledně zateplení školy:
-

1. Kolo proběhlo, jsme v druhém kole, čekáme do konce března na vyjádření

-

jednání ohledně výběrového řízení na firmu, která zateplí školu

-

bude nutnost si vzít úvěr na zaplacení projektu, což bude zpětně proplaceno,
zřejmě v lednu

-

schválení strategického plánu obce, který napomáhá obci k realizaci projektů,
tento strategický plán bude k nahlédnutí na obci

Pro 8, proti 0, zdržel 0, Návrh přijat
-

musí se určit člen hodnotící komise pro výběrové řízení na zateplení a výměnu
oken ZŠ Panenský Týnec. Navrhuji Bc. Jiřího Čížka jako člena a Pavla Buka
jako zástupce

Pro 8, proti 0, zdržel 0, Návrh přijat
-

P. Bárta: je tento plán opravdu potřebný?
Š. Čížková: zjistím, jak moc je potřebný
p. Dražan: co vše zateplení obnáší?
Š. Čížková: nová fasáda, výměna oken, nové termoregulační kohouty,
zateplení střechy a vše co se týká energetické úspory (zateplení zevnějšku
budovy)
J. Čížek: firma bude vybírána na základě bodového hodnocení
Š. Čížková: dotace pokryje 87% nákladů a doba udržitelnosti školy je 5 let

P. Bárta: žádost firmy o vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše školy, jedná se
o 4 panely, příjem z jednoho by byl cca 25 000,- čeká se na koncept od firmy, poté bude řešeno dále
-

revitalizace chrámu: proběhlo předběžné jednání s arch. Vinařem, který uvedl
předběžnou cenu realizace 10 000 000,-. Další jednání byla momentálně
ukončena

-

proběhly terénní úpravy na hřbitově, je opravena část zdi, proběhly také
terénní úpravy v chrámu
v nejbližší době budou upravovány travní plochy obce, terénní úpravy Na
pánské, terénní úpravy na dětském hřišti, úvaha oplocení dětského hřiště
informace ohledně územního plánu

J. Čížek: návrh na změnu kontaktní osoby ve věci územního plánu -> P. Bárta za J.
Strachotu
Pro 7, proti 0, zdržel 1, Návrh přijat
P. Bárta: žádost Marcely a Libora Filipových na odkoupení pozemku
-

bude projednáno po schválení ÚP

-

stížnost p. Talácka na spalinové zplodiny z komína od Stehlíků -> bude řešit
starosta

-

informace ohledně přidělování peněz:
o Sokol:

25 000,-

(oprava střechy)

o Fotbalisté:

10 000,-

(Memoriál Bronislava Bechyňského a
Václava Houdy)

5 000,-

(Memoriál Bronislava Bechyňského)

o Myslivci:

J. Korous: propadá se parkoviště pod Talpamarketem
-

zeď na hřbitově pomalu postupně chátrá, návrh zanést do rozpočtu příštího
roku opravu zdi hřbitova

P. Bárta: informace o současném počtu pracovníků na obci
-

2 pracovníci VPP

-

3 pracovníci VS

-

2 pracovníci VPČ

P. Bárta: jsou pronajaté sklepní prostory pod pivovarem, je zájem také o další
sklepní prostory, v současné době se tyto prostory vyklízejí

V. Kypová: co je pravdy na „prodeji pošty“
P. Bárta: budovu prodává O2 s věcným břemenem pošty
8. Usnesení
Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení ze zasedání.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
1. Závazné ukazatele hospodaření základní a mateřské školy Panenský Týnec
na rok 2012 ve výši ( ZŠ 830.000,-Kč provoz, 300.000,-Kč doplatek mezd
pedagogů ZŠ, převedení částky 37.892,02 Kč do rezervního fondu školy, jako
výsledek hospodářské činnosti za rok 2011 a 400.000,-Kč na provoz MŠ
s převedením částky 1.187,38,-Kč do rezervního fondu jako výsledek
hospodářské činnosti za rok 2011
2. Rozpočet městyse Panenský Týnec na rok 2012 ve výši 5. 608.400,- Kč
v příjmové části a 5.558.000,- Kčve výdajové části, čímž se rozpočet stal pro
rok 2012 přebytkový
3. Zastupitelstvo městyse svým usnesením ze dne 12.3.2012 schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6
/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj z důvodů
zákonné změny zákonem č. 458/2011 Sb. , kdy tímto bylo zrušeno ustanovení
§1 písm. g a § 10a zákona 565/1990 Sb. čímž se naše vyhláška č.6/2012 Sb.
dnem 1.1.2012 stala neaplikovatelná a tudíž neplatná.
4. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí ve věci
zřízení věcného břemene z důvodu instalace nového odběrového místa pro
RD na p.č. 1400/13 ing. Mach, kdy se jedná o propojení k nové pojistkové
skříni z parcely 1039 v majetku městyse Panenský Týnec.
5. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh Strategického plánu městyse tak, jak
jej předložila místostarostka Ing. Šárka Čížková.
6. Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse Petra Bártu a
místostarostku Ing. Šárku Čížkovou k jednání se stavebním úřadem a
ostatními dotčenými orgány ve věci Územního plánu městyse.
7. Zastupitelstvo městyse nominuje předsedu kontrolního výboru Jiřího Čížka
jako člena hodnotící komise k výběrovému řízení – zateplení fasády a výměna
oken ZŠ Panenský Týnec. Jako náhradník byl zvolen Pavel Buk.
Pro 8, proti 0, zdržel 0, Návrh přijat

Zapsal: Ing. Václav Henzl

Ověřili: Ing. Šárka Čížková
Miroslav Ohem

