Zápis ze 3. zasedání městyse Panenský Týnec ze dne 29.8.2012
Přítomni: L. Šubrtová, J. Pecinka, V. Henzl, P. Bárta, J. Čížek, Š. Čížková,
M. Ohem
Nepřítomni: J. Mazan
Volba zapisovatele: P. Buk
Ověřovatel zápisu: Š. Čížková
Volba návrhové komise: V. Henzl, L. Šubrtová, J. Čížek
Hlasování: 7-0-0
Program zasedání:
1. kontrola plnění usnesení zastupitelstva 2-2012
2. schválení uzavření dohody věcného břemena pro ČEPS a.s., výstavba
vedení přenosové soustavy 400 kV V 410/419 Vyškov - Čechy střed
dotýkající se pozemků ve vlastnictví městyse Panenský Týnec zapsané na
LV č. 10001
3. rozpočtové změny městyse Panenský Týnec 2012 č.3 a č.4
4. přednes informací starosty a místostarostky k investiční akci zateplení ZŠ
5. informace starosty k situaci při výstavbě fotovoltaických panelů na ZŠ a
MŠ
6. projednání vyhlášky o pohybu psů, která je z tohoto zasedání stažena
7. projednání studie o odkanalizování městyse 2014
8. informace místostarostky ing. Čížkové k dalšímu postupu k plánu
územního rozvoje městyse
9. informace starosty o vyřizování stížností občanů, informace o nakládání
s komunálním a tříděným odpadem, informace o opatření ke sběru
nebezpečného odpadu
10.informace starosty o připravovaných změnách v oblasti zaměstnanců
městyse, informaci o zajištění pracovníků na úseku VPP a VS.
11.informaci ohledně vyhlášky týkající se poplatků za psy
12.informace o měření v prostorách chrámu a přilehlých pozemcích
13. odsouhlasení delegace starosty a místostarostky na valnou hromadu
vodárenské společnosti
14. nastávající volby do krajského zastupitelstva
Hlasování: 7-0-0
Kontrola plnění usnesení
J. Čížek za kontrolní výbor - kontrola usnesení č.2 městyse Panenský Týnec
ze dne 12.6.2012:
Prvních 13 bodů bez připomínek, 14 také bez připomínek.
Body kdy zastupitelstvo městyse ukládá a pověřuje starostu městyse
k projednání záměru 5 leté udržitelnosti školy na úrovni Ústeckého kraje:
kraj se přímo nevyjádřil, pouze dal doporučení.

Informace o zateplování školy pro zastupitele - bez výhrad, zařazování
veškerých smluv, poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova v pořádku.
Místostarostka ve spolupráci s účetní a zajištění veškerých podkladů
k investici zateplení školy - bez výhrad.
Zajištění podpisů zúčastněných k investici zateplení školy z nepodjatosti
probíhá.
Vyhláška o poplatcích ze psů 2012 :kontrolní komise ve složení předseda
Čížek a L. Šubrtová - již všechny poplatky z přihlášených psů uhrazeny, na
položku účetnictví 1341 za rok 2012 vybráno 8750 Kč
Hlasování: 8-0-0
Dohoda o zřízení věcného břemene o rozšíření přenosové soustavy na
pozemcích městyse pro ČEPS s úplatou na dobu neurčitou v částce 10.574
Kč. Pověření starosty městyse k podepsání této dohody o zřízení věcného
břemene.
Hlasování: 8-0-0
Informace o zateplování školy.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje návrh starosty městyse na úhradu
faktur klempířských a zámečnických prací přímo souvisejících s realizací
zateplení školy v částce 180.000 Kč z rozpočtu městyse (rozpočtová změna
č. 4, výdaje), toto není zahrnuto do základní fakturace firmy Ravel, s.r.o.
Hlasování: 6-0-2
Finance z rezervního fondu školy budou využity na opravu předního
schodiště v částce cca 65.000 Kč a elektro rozvody 1. patro, zatím vybrány
dvě firmy, navržená částka je cca 135.000 Kč. Zatím zastupitelstvem
uvolněno 75.000 Kč.
Zisk z nájmu mažoretek 40.000 Kč.
Rozpočtové změny.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny v rozpočtu městyse Panenský
Týnec pro rok 2012 č.3 a č.4
dle přílohy.
Hlasování: 8-0-0
Informace o nakládání s odpadem
Žádost občanům, aby tříděný odpad likvidovali během roku do kontejnerů
k tomuto určených a nenechávali toto na sběr nebezpečného odpadu, kdy
cena za tento odvoz je zbytečně vysoká.
Studie odkanalizování městyse
V roce 2014 končí výjimka pro vypouštění splaškové vody do kanalizace.
Zadání studie řešící problematiku odkanalizování městyse Panenský Týnec.
Zastupitelstvo uvolňuje z rozpočtu městyse částku včetně DPH ve výši
95.000 Kč, která bude rozpočtovou změnou rozpočtu městyse Panenský
Týnec pro rok 2012
Kanalizace je pouze dešťová a v havarijním stavu. Starosta vymezil 10 bodů
pro studii odkanalizování, zpracování 2 až 3 měsíce.

Hlasování: 8-0-0
Delegování na valnou hromadu
Zastupitelstvo městyse Panenský Týnec deleguje na všechny valné hromady
Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané v období od 29. 8. 2012 do
31. 12. 2014 pana Petra Bártu nar. 28. 1. 1947 bytem Panenský Týnec č. 3 a
ing. Šárku Čížkovou nar. 9. 8. 1976 bytem Panenský Týnec č. 21.
Delegovaný, jako starosta a místostarosta městyse, je oprávněn v uvedeném
období jménem městyse Panenský Týnec vykonávat všechna akcionářská
práva na všech valných hromadách výše uvedené společnosti.
Hlasování: 8-0-0
Zvolení Lucie Šubrtové jako člena školské rady.
Hlasování: 7-0-1
Zařízení fotovoltaické elektrárny
Na ZŠ bude pod střechou a MŠ mimo budovu. Jinak zatím žádný postup při
této realizaci.
Změny v oblasti zaměstnanců městyse.
Ukončení pracovního poměru s Petrou Slanařovou, na její místo nastoupí p.
Ležáková a na uvolněné místo na veřejně prospěšných pracích nastoupí L.
Nováčková
Informace o měření v chrámu.
Měření v prostoru chrámu ukázalo na možnost rotundy v podzemí, informace
byla předána archeologům a je možnost že by zde probíhal archeologický
průzkum.
Volby do krajského zastupitelstva.
p. Bureš byl požádán, aby při volbách do krajského zastupitelstva se stal
zapisovatelem volební komise.

Různé.
Problém pro udržitelnost ZŠ - stížnost P. Dražana, učitelé kupují dětem
cigarety, nutnost řešit se školskou radou.
Doporučení aby p. místostarostka dohodla s paní ředitelkou úklid okolo
školy žáky. P. místostarostka žádá občany, aby hlásily jakýkoli problém
ohledně školy, aby ho mohla řešit.
Stromy před školou byly prořezány nevzhledně, důvodem je celodenní
svícení ve třídách. Příště řešit postup se zastupitelstvem, starosta o tom
nevěděl.
Navržená možnost celkového prosvícení školy a obměnit stromy.
Domluva s p. Hladíkem o možnosti koupi rybníku obcí. Cestu k rybníku
nechat opět prosekat.

Občané třídí odpad svědomitě, před kontejnery je pořádek. Po festivalu bylo
čisto.

Za návrhovou komisi: Ing. Václav Henzl

Ing. Šárka Čížková
místostarostka

Petr Bárta
starosta

