1. usnesení zastupitelstva městyse Panenský Týnec
ze dne 12. března 2012
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí :
1. Informaci předsedy kontrolního výboru pana Bc. Čížka o plnění předcházejících usnesení
zastupitelstva
2. Informaci starosty městyse o současné situaci související s chodem městyse Panenský Týnec
( akutní úpravy terénu na hřbitově, oprava hřbitovní zdi, úpravy terénu v torzu chrámu,
úpravy zelených ploch-výsev trávy, nutná úprava terénu v prostoru velkokapacitního
kontejneru na komunální odpad ( Brynda a ostatní ), terénní úpravy Na panské, terénní
úpravy na dětském hřišti apod.
3. Informaci paní místostarostky ing. Čížkové o situaci související s administrativní přípravou
k zateplení školy v období letních prázdnin 2012 a předpokládané náklady na zateplení
4. Informaci o záměru revitalizace torza nedostavěného chrámu ( náklady )
5. informace starosty městyse o průběhu jednání ve věci Územního plánu městyse Panenský
Týnec
6. informaci o podané žádosti manželů Libora a Marcely Filipových k odkoupení části pozemku
na p.č.1023/1
7. Informace starosty o přijatých stížnostech a jejich vyřizování ( psi, čistota, spalinové zplodiny,
zápach z kanalizace a jímek, zimní údržba některých komunikací ve správě městyse
8. Informace starosty městyse o jednání zastupitelstva k uvolnění finanční částky pro Jednotu
Sokol Panenský Týnec ve výši 25.000,-Kč na opravu střechy budovy Sokola, částky 10.000,-Kč
na úhradu nákupu pohárů pro účely konání fotbalového memoriálu Houda,Bechyňský, a
5.000,-Kč pro myslivecký spolek Panenský Týnec na nákup pohárů k zamýšlenému memoriálu
Zastupitelstvo městyse projednalo a 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. 608.40tis. .-Kč v příjmové části a
5.558.00tis. ve 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.

Zastupitelstvo městyse ukládá :
1. Předsedovi finančního a kontrolního výboru zastupitelstva městyse, aby společně vytvořili
podmínky k průběžným kontrolám účelnosti a faktickému čerpání finančních prostředků u
subjektu ZŠ a MŠ Panenský Týnec
2. Starostovi městyse, aby dbal na účelné vynakládání prostředků městyse Panenský Týnec tak,
aby v neodůvodněných případech nedocházelo k přečerpávání jednotlivých kapitol rozpočtu,
a aby včas informoval zastupitelstvo městyse o případných návrzích změn rozpočtu městyse a
to vždy na nejbližší následné poradě zastupitelstva městyse.
3. Ředitelům zřízených subjektů ZŠ a MŠ vytvořit maximální podmínky k úsporným opatřením
směřujících ke snížení spotřeby energií na jimi řízených organizacích (plyn, elektrická energie
) a zavedení úsporných opatřeních u spotřeby spotřebního materiálu-všeobecně.
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