Usnesení zastupitelstva městyse Panenský Týnec
č. 3 ze dne 29.8.2012
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva od
posledního zasedání zastupitelstva
2. přednesenou informaci starosty a místostarostky
k investiční akci zateplení ZŠ
3. informaci starosty k situaci při výstavbě
fotovoltaických panelů na ZŠ a MŠ
4. informaci místostarostky ing. Čížkové k dalšímu
postupu k plánu územního rozvoje městyse.
5. informaci starosty o vyřizování stížností občanů,
informaci o nakládání s komunálním a tříděným
odpadem, informaci o opatření ke sběru
nebezpečného odpadu
6. informaci starosty o připravovaných změnách v
oblasti zaměstnanců městyse, informaci o zajištění
pracovníků na úseku VPP a VS.
Zastupitelstvo městyse schvaluje :
1. projednalo a schvaluje uzavřít dohodu ke zřízení
věcného břemene pro ČEPS a.s., při realizaci ( změně
) stavby ve vedení přenosové soustavy jako vederní
400 kV V410/419 Vyškov – Čechy střed, která se

dotkne některých uvedených pozemků ve vlastnictví
městyse Panenský Týnec
PK 872 díl 1, orná půda ve výměře 11 142 m2
PK 919/1 díl 1, orná půda o výměře 3 393 m2
PK 781, o výměře 7 474 m2
PK 775 díl 2, o výměře 10 608 m2
všechny pozemky zapsané na LV č. 10001 pro
městys Panenský Týnec s úplatou za zřízení věcného
břemene na dobu neurčitou nejméně na dobu
existence umístění a funkčnosti stavby v částce
10.574,-Kč. Zastupitelstvo souběžně pověřuje
starostu městyse k podepsání této dohody o zřízení
věcného břemene.
2. zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje
zadání studie řešící problematiku odkanalizování
městyse Panenský Týnec a uvolňuje z rozpočtu
městyse částku včetně DPH ve výši 95.000,-Kč, která
bude rozpočtovou změnou rozpočtu městyse
Panenský Týnec pro rok 2012.
3. zastupitelstvo městyse projednalo a schvaluje
rozpočtové změny v rozpočtu městyse Panenský
Týnec pro rok 2012 č. 3 a č. 4
4. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje návrh
starosty městyse na úhradu faktur klempířských a
zámečnických více prací přímo souvisejících s
realizací zateplení ZŠ Panenský Týnec v částce cca.

180.000,-Kč, které nebudou zahrnuty do základní
fakturace firmy Ravel s.r.o. úhradou finančních
prostředků z rozpočtu městyse P. Týnec jako další
rozpočtovou změnu z rozpočtu roku 2012
5. Zastupitelstvo městyse Panenský Týnec v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f zákonka č.
188/2000 Sb. v platném znění ( zákon o obcích )
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. Delegovaní, 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.
6. Zvolení Lucie Šubrtové jako člena školské rady.
Za návrhovou komisi:

Ing. Šárka Čížková
místostarostka

Ing. Václav Henzl

Petr Bárta
starosta

