Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva
městyse Panenský Týnec konaného dne
15.10.2012.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
1. informaci o plnění předcházejících usnesení zastupitelstva
přednesenou předsedou KV.
2. informaci starosty a místostarostky k investiční akci zateplení ZŠ
Panenský Týnec a k pokračování výstavby fotovoltaických
panelů na MŠ a ZŠ
3. informaci starosty a místostarostky o postupu prací při
zpracovávání ÚP Panenský Týnec informaci předsedy školské
rady k plánu činnosti ŠR
4. informaci starosty městyse o údržbě přípravách na zimní období
s návrhem k rozvaze pro FV o navýšení finanční částky
z rozpočtu městyse na rok 2013 pro zajištění podzimního a
zimního období při strojním úklidu městyse.
5. informaci starosty k zabezpečení technického stavu hřbitova a
MŠ
6. informaci starosty městyse o nutnosti navýšení poplatků ze psů
a za údržbu hřbitova
7. informaci starosty k provozu zdravotního střediska a informace
o nutné údržbě a výměně nábytku
8. informaci starosty k finanční spoluúčasti na plesu myslivců
9. informace starosty k přípravě společenské akce pro starší
občany pořádané městysem Panenský Týnec 7.11.2012
v penzionu Na Pile.
10.
informace starosty městyse k akci městyse a slečny Mgr.
Jitky Stehlíkové pod pracovním názvem „ Přírodopisný
podvečer“ , která proběhla na téma – návštěva Bornea.
11.
ústní informaci zastupitele městyse Panenský Týnec Jana
Mazana o jeho rezignaci na zastupitele městyse Panenský Týnec

1.

2.

3.
4.

a to datem 31.10.2012. Důvodem rezignace jsou osobní a
rodinné důvody.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
Z rozpočtu městyse Panenský Týnec vyčlenit částku 5.000,-Kč na
zaplacení pronájmu sálu Sokola pro uspořádání plesu
mysliveckého sdružení Panenský Týnec
Z rozpočtu městyse Panenský Týnec vyčlenit částku 10.000,-Kč
na zajištění zábavného odpoledne pro starší spoluobčany nad 60
let ( 7.000,-agentura, 3.000,-občerstvení )
Schvaluje rozpočtové změny č. 5 / 2012 a 6/2012
Schvaluje žádost ředitelky ZŠ Panenský Týnec k udělení výjimky
z počtu žáků navštěvujících ZŠ Panenský Týnec pro školní rok
2012/2013

Zastupitelstvo městyse ukládá :
1. starostovi a místostarostce městyse nadále ve zvýšené míře
sledovat investiční akci zateplení ZŠ, dokončenou stavbu převzít
po jejím úplném ukončení s plnou odpovědností ve vztahu
k dohodnutým podmínkám oboustranně podepsané smlouvy
mezi městysem Panenský Týnec a provádějící firmou Ravel s.r.o.
Ústí nad Labem
termín : do 30.11.2012
2. místostarostce městyse nadále sledovat vývoj v počtu žáků ZŠ
Panenský Týnec pro rok 2013/2014 a přijímat a navrhovat
taková opatření, která zamezí dalšímu eventuálnímu úbytku
nových žáků nastupujících do první třídy v roce 2013
termín : průběžně
3. předsedovi kontrolního výboru připravit plán kontrol
kontrolního výboru pro rok 2013 se zaměřením na dodržování
jednotlivých obecně závazných vyhlášek platných na k.ú.
Panenský Týnec
4. předsedovi finančního výboru připravit ve spolupráci
s předsedou kontrolního výboru a účetní městyse paní
Slanařovou nástin rozvahy rozpočtu na rok 2013 se
zakalkulováním rozpočtových zjištění z jednotlivých kapitol
rozpočtu roku 2012 u kterých se muselo přistoupit formou
rozpočtových změn k jejich navýšení ( oblast kultury, oblast

údržby domovního a bytového fondu, oblast spotřeby PHM na
sekací a pojezdovou techniku, oblast odměn pro zaměstnance
městyse a pracovníky na VPP, oblast sportu- hokej, fotbal( žáci,
dospělí ) oblast společenských organizací ( myslivci, červený
kříž, Sokol, atd. ).
termín : do 15.12.2012
5. starostovi městyse předložit výsledky z provedené kontroly
hospodaření městyse Panenský Týnec, která bude provedena
25.10.2012 z úrovně KÚ Ústeckého kraje s návrhem na
odstranění eventuálních negativních zjištění.
termín : na nejbližší poradě zastupitelstva v listopadu 2012
6. místostarostce městyse ing. Čížkové projednat do příštího
zasedání zastupitelstva s dalším náhradníkem ze sdružení
„Oživení obce“ jeho zařazení na funkci zastupitele městyse
Panenský Týnec.
termín : zasedání zastupitelstva v měsíci prosinci 2012
7. starostovi městyse předložit do příští porady zastupitelstva
návrh obecně závazné vyhlášky o pohybu psů na k.ú. Panenský
Týnec
termín : listopadová porada zastupitelstva

Za návrhovou komisi : ing. Čížková Šárka v.r.

místostarostka městyse :
ing. Šárka Čížková v.r.

starosta městyse :
Petr Bárta v.r.

