Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva
městyse Panenský Týnec konaného dne
18.12.2012
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
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 provozu zubního střediska a informace o
nutné údržbě a výměně zubařského zařízení
6. informaci starosty o vývoji cenové relace za likvidaci odpadů a
vyřešení problematiky likvidace odpadů u podnikajících
subjektů, kteří nemají řádné smlouvy s městysem nebo jiným
oprávněným subjektem určeným k likvidaci odpadů.
7. informaci starosty k průběhu jednání o odkanalizování městyse
Panenský Týnec, nástin investičních předpokladů
8. informaci starosty k přípravě volby prezidenta republiky
( vytvoření OVK, určení místa volby )
9. požadavek trenéra pana Jaroslava Korouse o uvolnění finanční
částky k zajištění chodu fotbalového mužstva starších žáků na
sezonu 2013 a finančního příspěvku na organizaci mariášových
turnajů, které se pořádají každoročně v Panenském Týnci a
doporučuje, aby při přípravě rozpočtu městyse na rok 2013 byl
tento požadavek zohledněn a to částkou odpovídající potřebám
pro zajištění chodu fotbalového družstva st. žáků a konání

mariášových turnajů ve vazbě na finanční rozvahu a možnosti
vycházející z rozpočtu městyse Panenský Týnec.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
1. Schvaluje rozpočtové změny č. 7/ 2012 a 8/2012
2. Schvaluje žádost ředitelky ZŠ Panenský Týnec mgr. Rumlové
k čerpání finanční částky ve výši 49.635,-Kč z rezervního fondu
školy jako doplatku na krytí faktury za opravu elektroinstalace a
opravy komínových těles( dříve zálohově uvolněno 75.000,-Kč )
v celkové částce 124.635,-Kč.
3. Schvaluje měsíční odměnu ve výši 437,-Kč hrubého příjmu pro
nově zvoleného zastupitele pana Miloše Vejrašku s tím, že první
odměna bude vyplacena v měsíci lednu 2013.
4. Schvaluje obsah smlouvy o dílo č. 12/2012 mezi městysem
Panenský Týnec zastoupeného starostou a Severočeskou
vodárenskou inženýrskou společností s.r.o,
souhlasí
s finančními náklady na zhotovení studie odkanalizování
městyse ve výši 90.000,-Kč včetně DPH a zároveň doporučuje
tuto smlouvu starostovi městyse k podpisu.
5. Schvaluje a souhlasí se zařazením správního území městyse
Panenský Týnec do územní působnosti integrované strategie
území regionu SERVISO, o.p.s. na období 2014-2020 realizované
místní akční skupinou SERVISO, o.p.s.
6. schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2013 ve výši jedné
dvanáctiny rozpočtu roku 2012 v příjmech i ve výdajích.
Zastupitelstvo městyse ukládá :
1. starostovi a místostarostce městyse ve spolupráci s ing. Černým
dokončit administrativní zpracování k závěrečnému vyúčtování
čerpání dotace na zateplení ZŠ, tak, aby byly dodrženy řádné
termíny potřebné k závěrečnému předložení na SZIF.
termín : do 31.12.2012
2. starostovi městyse vejít ve styk s předsedy jednotlivých organizací
nebo spolků a zajistit jejich účast na únorové poradě zastupitelstva
k projednání jejich plánů činnosti na rok 2013
termín : do konce ledna 2013

3. předsedovi finančního výboru při přípravě rozpočtu městyse
Panenský Týnec na rok 2013 vyčlenit finanční částku v rozsahu
obvyklých nákladových potřeb jednotlivých organizací sdružujících
občany Panenského Týnce a to k pokrytí jejich režijních výdajů
v souvislosti s konáním kulturních, sportovních a jiných
společenských událostí ( taneční zábavy, plesy, sportovní turnaje,
memoriály, výstavy rukodělných prací apod. ), které jsou jimi
organizačně a věcně zajišťovány.
termín : do data schválení rozpočtu na rok 2013

Za návrhovou komisi : Pavel Buk v.r.

místostarostka městyse :
ing. Šárka Čížková v.r.

starosta městyse :
Petr Bárta v.r.

