4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
konaného dne 15.10. 2012 v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin
Přítomni zastupitelé: Bárta, Čížková, Čížek , Mazan , Šubrtová
Nepřítomni: Ohem, Pecinka, Buk, Henzl
Počet přítomných zastupitelů městyse: 5, zastupitelstvo je usnášeníschopné .
Pořad jednání :
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
2. informace starosty a místostarostky ing. Čížkové k investiční akci zateplení základní školy a
výstavbě fotovoltaických panelů na ZŠ a MŠ Panenský Týnec
3. informace předsedy školské rady ( volby a plán činnosti rady )
4. projednání žádosti ředitelky ZŠ Panenský Týnec o schválení výjimky z počtu žáků na školní rok
2012/2013
5. návrh vyhlášky o pohybu psů na k.ú. Panenský Týnec
6. informace k plánu územního rozvoje městyse Panenský Týnec.
7. Projednání stížností občanů, čistota v městysi, příprava na zimní období, kulturní program pro
starší
8. Různé.
Hlasování –pro 5, proti 0, zdržel 0
Zapisovatel: Čížek
Ověřovatelé zápisu: Čížková, Šubrtová
Předseda návrhové komise: Čížková

Navrhovatelé: Šubrtová, Mazan

Hlasování - pro 5, proti 0, zdržel 0
Návrh přijat.

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Předseda KV Čížek přednesl kontrolu usnesení 3/2012. Starosta splnil pověření zastupitelstva
a zadal vypracování studie odkanalizování městyse. K ostatním bodům usnesení 3/2012
nemá připomínek.
2. informace starosty a místostarostky k investiční akci zateplení základní školy a výstavbě
fotovoltaických panelů na ZŠ a MŠ Panenský Týnec.
Informace starosty – akce se chýlí ke konci, nyní probíhají práce na střeše, dodělávají se
parapety, zámečníci dodělávají teplovod. Dále proběhne v týdnu od 22. do 28. 10.
rekonstrukce elektroinstalace. V tomto týdnu také proběhne odstávka topení z důvodu
údržby a výměny termostatických hlavic. V projektu nebylo zohledněno také to, že se budou
muset vyměnit nejen termohlavice, ale také ventily. Ve středu 17. 10. bude ve škole schůzka
se zástupci firmy Ravel. Na ní bude domluven další postup. Starosta také informoval o
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nutnosti rekonstrukce mateřské školy – vlhkost ve sklepních prostorech atd. Nutno zajistit
prostředky na takovou rekonstrukci.
Informace místotarostky – potvrdila informace starosty, rekonstrukce během podzimních
prázdnin + ředitelské volno. Městys má v plánu školu po rekonstrukci slavnostně otevřít –
termín zatím není přesně určen, přibližně v první polovině listopadu. Informace o financování
rekonstrukce ZŠ. Nyní se bude platit třetí splátka ze čtyř. V lednu 2013 by mělo dojít
k proplacení . Nyní využíváme úvěru z banky. Místostarostka poděkovala přítomné ředitelce
školy za organizování chodu školy během rekonstrukce.
Starosta informoval o práci ekonomicko-technického poradce pana Černého. Díky jeho
zásahům probíhá rekonstrukce relativně bez problémů.
Připomínka učitele Mgr. Kučery. Stromy v bezprostřední blízkosti školy by mohly listím zanést
okapy. Bc. Šubrtová se ohradila na představitele školy, že neohlásili
prořez a poražení stromů během rekonstrukce. Ředitelka uvedla, že prořez před školou a
poražení u tělocvičny bylo předjednáno na společné schůzce – stavební firma, obec, škola.
Přiznává pochybení, že škola nedala písemnou žádost.
Bc. Šubrtová – proč nebyl ve škole posekán trávník. Paní ředitelka – během rekonstrukce
nebylo možné projet technikou, dvůr plný automobilů stavební firmy.
Mgr. Kučera – stromy ve škole vždy nahrazeny, tyto budou také. Starosta – nutno dodržet
postup – podat žádost + fotodokumentace. Stromy pomáhají při odvodnění školy. Navrhuje
pozvat dendrologa – návrh sadovnických úprav.
Starosta – nové tepelné podmínky. Musíme se naučit správně regulovat topení.
Paní ředitelka – nutno co nejrychleji zaizolovat teplovod, velká spotřeba plynu, velké ztráty.
informace k plánu územního rozvoje městyse Panenský Týnec.
Místostarostka – proběhla schůzka s arch. Chloubou a Ing. Makariusovou. Neshody při
zakreslení zastavitelných ploch. Prodloužení žádosti o dotaci o 1 rok.
Pani Kuchaříková - naše parcela již vyjimku měla. Starosta - zastupitelé se shodují, aby
alespoň část parcely byla stavební.
informace předsedy školské rady
Bc. Čížek – volby předsedy školské rady – předsedou zvolen J. Čížek,
Školská rada schválila způsob hodnocení žáků a školní řád pro školní rok 2012/13.
Školská rada obdržela od paní ředitelky výroční zprávu.
Starosta informoval o nutnosti vyčlenění fin. prostředků na údržbu zeleně a úklid z rozpočtu
2013. Dále informoval o plánu na změnu techniky, je potřeba technika odolnější,nejlépe
s kabinou.
Informace starosty k technickému zabezpečení školky. Uvolněn do školky pan Šafránek,
který opraví omítku na terasách, nutné další opravy.
Informace paní řediteky – škola podepsala smlouvu s Úřadem práce v Lounech o poskytnutí
pracovníka VPP.
Informace starosty k technickému zabezpečení hřbitova. Nutná oprava zdi. Částečně se již
začalo. Velmi nákladná záležitost. Paní Šalamounová – za mého působení ve funkci starostky
byla zeď nahozena. Starosta doporučuje finančnímu výboru zvážit výši poplatku za hroby.
Dále navrhuje finančnímu výboru zvážit poplatek za psa.
Pan Luboš Kučera si stěžuje na způsob venčení psa pana Talácka. Pes se pohybuje na ulici
sám. Majitel ho nemá pod svojí kontrolou. Ke stížnosti se připojili i další přítomní občané.
Pan starosta předložil návrh nové vyhlášky o pohybu psů na k.ú. Panenský Týnec. Vyhláška

upravuje vyhlášku 2/2006. K vyhlášce přiložil mapku, na které jsou vyznačeny zóny, které
pohyb psů vymezují. Starosta také konzultoval pohyb psů mimo zastavěnou část obce
s myslivci. Pan Bureš – pohyb psů také upravuje zákon.
Místostarostka – zatím se neshodneme na tom, kde bude úplný zákaz vstupu psů. Starosta –
úklidová četa není od toho, aby uklízela psí exkrementy. Diskuse .
J. Čížek – vyhlášku novou mít musíme , dříve jsme dětské hřiště neměli, nyní ho máme – to
musí nová vyhláška upravit. Ještě projednáme vyhlášku na poradě. J. Mazan navrhuje dát
mapku občanům do schránky. Starosta – občané si zvolili zastupitele, ať ti rozhodnou.
10. Starosta doporučil výměnu oken na zdrav. středisku. Dále informoval o doplnění nábytku
ze zdrojů obce a také informoval o kontrole plynových zařízení v majetku obce.
11. Podíl městyse na nájmu sokolovny při pořádání mysliveckého plesu. Starosta – měli bychom
pomoci někomu, kdo spojuje občany. Pan Talpa – ples je výdělečná činnost, dělá se pro zisk.
J. Čížek – akce pořádané spolky už tolik výdělečné nejsou. Pan J. Korous – v mysliveckém
sdružení jsou i členové ze Žerotína, ať se na příspěvku podílí také tato obec. J. Mazan –
mysl. ples je poslední, který zbyl. Paní ředitelka – škola také pořádá ples. L. Šubrtová – to
budou chtít přispět všichni. Diskuse. Hlasování o poskytnutí příspěvku - pro 5 proti 0.
12. Příspěvek na zábavné odpoledne pro seniory. Jedná se 7 000,- Kč pro pořádající agenturu a
3 000,- Kč na občerstvení. O akci je velký zájem. Hlasování pro 5 proti 0
13. Informace o přírodopisné přednášce. Přednáška se velice povedla. Slečna Stehlíková má
v plánu připravit ještě dvě. Starosta – škoda je, že se jí nezúčastnili zastupitelé.
14. Rezignace J. Mazana na post zastupitele. Odstupuje z časových důvodů. Odstěhoval se.
Starosta poděkoval J. Mazanovi za práci pro městys. Jednáním s náhradníkem M. Vejražkou
pověřena místostarostka.
15. Vyjímka z počtu žáků základní školy. Paní ředitelka – škola žádá o vyjímku již 13 let. Obec
zastřeší deficit financí způsobený nedostatečným počtem žáků. Vyjímka z počtu žáků je
nutná pro prokázání, že má škola pokrytý rozpočet na školní rok. Počet žáků se mění každý
rok většinou z rodinných důvodů. Podle výroční zprávy mají děti v celorepublikových testech
dobré výsledky. Prognóza počtu žáků je lepší. Starosta – je důležité podchytit děti z mateřské
školky – úkol pro školskou radu, školu, místostarostku. Paní ředitelka – rodiče, kteří děti do
školky nedali ,se do školy ani nepřišli podívat. Pan Korous – lidé spíš dají na pomluvy.
Hlasování o vyjímce z počtu žáků – pro 5, proti 0
16. Rozpočtová změna č.5/2012
Příjmy :
1. Neinvestiční dotace na volby do zast.krajů – Krajský úřad Ústeckého kraje
Ústí n.L.
pol.4111 ÚZ 98193 25 tis. Kč
2. Neinst. dotace SR – Úřad práce Louny (3 prac VPP období září – prosinec 2012)
pol.4116
108 tis. Kč

Rozpočtová změna č. 6/2012
Výdaje :
1.Zaměstnanci VPP (období IX. – XII.2012)

Mzdy 36 39 pol.5011
Soc.poj.36 39 pol.5031
Zdr.poj.36 39 pol.5032

88 tis.Kč
10 tis.Kč
28 tis.Kč

2. Přeúčt. ze služeb na opravy-opr.kotel zdrav.střed.
35 11 pol.5169
35 11 pol.5171

-5 tis. Kč
+5 tis. Kč

3.Kulturní akce pro seniory
33 19 pol.5169

7 tis. Kč

4.Hasiči -telef.služby
55 12 pol.5162

1 tis.Kč

5. Hasiči -PHM
55 12 pol.5156

4 tis.Kč

6.Hasiči - plyn,vyúčt.,zálohy
55 12 pol.5153

4 tis.Kč

7.Hasiči – služby-TP,emise ,čerpadlo
55 12 pol.5169

10 tis.Kč

8. popl.KB,odměny za vedení Bú,úvěru
63 10 pol.5163

10 tis. Kč

9. Telef. popl.,změny operát.
61 71 pol.5162

6 tis. Kč

10. Zateplení a výměny oken v ZŠ (z úvěru)
31 13 pol.6121

5 mil. Kč

11. Občerstvení
33 19 pol. 5175

3 tis. Kč

Hlasování pro 5, proti 0

17. Příprava rozpočtu 2013. Zastupitelstvo ukládá předsedům FV a KV přípravu rozpočtu
městyse. Neopomenout prostředky na údržbu, kulturu, sport, odměny zaměstnancům.
18. Starosta poděkoval škole za kulturní akce, poděkoval také volební komisi. Apeloval na členy
spolků, aby spolupracoval s obcí.

19. Různé
Paní ředitelka reagovala na informaci pana Dražana ze zasedání 3/2012. Na poslední
schůzce školské rady podali učitelé základní školy stížnost a žádají prošetření. Pokud pan
Dražan svá slova prokáže, vyvodí ředitelka personální důsledky. Pokud to ovšem není
pravda, tak taková slova škole velmi škodí, škola bude žádat omluvu. Mgr. Kučera – pokud
pan Dražan má informaci, o koho se jedná, má jí sdělit. Nejdříve měl jít do školy, potom za
zřizovatelem. Starosta – pozor na fantazii dětí. Byl by nerad, aby zde došlo k situaci, která tu
byla s předchozí paní ředitelkou. Upozornil také na špatné chování žáků.
L. Šubrtová – zástupci školy by se měli účastnit zasedání. J. Čížek – na nejbližší jednání
školské rady pozveme pana Dražana. Pokud bude ochoten přijít, pokusíme se situaci
objasnit. Pan Talpa – nedivím se, že se chce škola bránit. Nemůže se to jen tak přejít.
Starosta – opětovně žádám školskou radu o prošetření.
Jediný kdo může konat jsou orgány v trestním řízení. Není jednoduché něco prokázat. Zvažte
své kroky. L. Kučera – zápis by se měl psát uvážlivě. Následovala diskuse.
Š. Čížková přednesla usnesení 4/2012.
Hlasování pro 5, proti 0
Zapisovatel:

Ověřovatelé:

