ZÁPIS 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
konaného dne 18.12. 2012 v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin
Přítomni zastupitelé: Bárta, Čížková, Čížek , Pecinka , Henzl, Vejražka, Buk
Nepřítomni: Ohem, Šubrtová
Počet přítomných zastupitelů městyse: 7, zastupitelstvo je usnášeníschopné .
Pořad jednání :
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
2. Slib nového zastupitele
3. informace starosty a místostarostky k ukončení investiční akce zateplení základní školy a výstavby
fotovoltaických panelů na ZŠ a MŠ Panenský Týnec
4. informace předsedy školské rady, předsedy kontrolního a finančního výboru z jejich činností
5. Mikroregion Perucko – nominace městyse na konání mezinárodního dětského dne 31.5.2013
6. Odpadové hospodářství městyse - opatření
7. projednání žádosti ředitelky ZŠ Panenský Týnec o schválení čerpání finanční částky z rezervního
fondu ZŠ na odstranění porevizních závad v elektroinstalaci a zajištění dvou komínových těles v
částce 124.635,-Kč
8. Návrh vyhlášky o pohybu psů na k.ú. Panenský Týnec
9. informace k plánu územního rozvoje městyse Panenský Týnec.
10. Rozpočtové provizorium městyse na rok 2013
11. Rozpočtové změny za rok 2012
12. Finanční příspěvky městyse ve prospěch společenských organizací ( Sokol, sportovci - dospělí,
děti, memoriály, plesy a zábavy.
13. Projednání stížností občanů, čistota v městysi, zimní práce, kulturní program pro starší
spoluobčany-vyhodnocení, údržbové práce pivovar a další.
14. Různé.

Hlasování –pro 7, proti 0, zdržel 0
Zapisovatel: Čížek
Ověřovatelé zápisu: Henzl
Předseda návrhové komise: Buk

Navrhovatelé: Čížková, Pecinka

Hlasování - pro 7, proti 0, zdržel 0
Návrh přijat.
1. Slib nového zastupitele M. Vejražky. Slib přečetla místostarostka Š. Čížková. M. Vejražka
potvrdil slib podpisem. Pan starosta informoval nového zastupitele o činnosti zastupilestva.
Požádal ho, zda by se mohl věnovat kulturnímu a společenskému dění v obci, kde může
využít zkušenosti z SDH a velitele jednotky SDH.
2. Kontrola usnesení 4. Zasedání městyse PT. Předseda KV Čížek: k bodům „zastupitelstvo
schvaluje a bere na vědomí“ nemám připomínek.

Body zastupitelstvo ukládá- Bod 1.– starosta a místostarostka úkoly týkající se investiční akce
zateplení ZŠ plní. Bod 2. místostarostka úkol plní, projednáváno ve spolupráci se školskou
radou. Plánování dne otevřených dveří v ZŠ atd.
Bod 3. – předseda KV připravil plán kontrol:
Plán činnosti KV na rok 2013:
Kontrola plnění jednotlivých usnesení zastupitelstva městyse PT v roce 2013.
Kontrola čerpání dotací poskytnutých městysem pro ZŠ 2x ročně
Kontrola čerpání dotací poskytnutých městysem pro MŠ 2x ročně
Kontrola obecně závazných vyhlášek, zejména pravidelná kontrola vyhlášky Č. 1/2011, o
místním poplatku ze psů - duben, květen.
Dále pak:
Kontrola plnění vyhlášky č. 3/2011, o místním poplatku ze vstupného dle pořádaných akcí.
Kontrola plnění vyhlášky Č. 4/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle aktuální situace.
Kontrola plnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu a nakládání se
stavebním odpadem na území městyse Panenský Týnec — zaměřit se na sběr nebezpečného
odpadu. Účast členů KV při sběru nebezpečného odpadu.
Bod 4. Nástin rozpočtu 2013. Předseda KV: navrhuji navýšení prostředků na údržbu zeleně a
jiného technického opatření při úpravě městyse, zejména navýšení prostředků na PHM. Dále
navrhuji zařazení položky na straně výdajů spojené s podporou kulturních a sportovních akcí
pořádaných v roce 2013. To konzultovat s účetní pí. Slanařovou.
Body 5. a 6. splněny bod 7. bude projednáván na poradě zastupitelů.
3. Informace ZŠ, MŠ + fotovolt. panely na jejich střechách. Místostarostka: Info o škole - 31. 10.
ukončení prací, 2. 11. kolaudace – vše v pořádku, 11. 12. slavnostní otevření za účasti
místostrostky Loun paní Hořejší, zástupců firmy Ravel, představitelů školy a městyse. Pozvání
přijali také někteří občané Panenského Týnce. 7. 1. 2013 budeme podávat žádost o
proplacení dotace. Místostrostka a ekon. poradce pan Černý připravuji podklady. Starosta
informoval o zaplacení poslední faktury firmě Ravel. Dále informoval o kontrole FU na dotaci
na dětské hřiště. Vyzdvihl přínos pana Černého při akci zateplení na ZŠ. Informoval také o
zprovoznění fotovol. elektráren na škole a školce. Ve škole v pořádku, ve školce není vše
v pořádku. Starosta akci nepřevzal, dohodl se o zjednání nápravy.
4. Informace k územnímu plánu. Starosta: konečně došlo k jisté dohodě mezi městysem,
architektem a stavebním úřadem. Řešilo se také vytvoření podmínek pro podnikání,
podnikání v zemědělství atd. Místostarostka: běží žádost o souhlasné stanovisko kraje. Na
začátku února bude veřejné projednání. Požádali jsme o prodloužení dotace na ÚP.
5. Rozpočtové změny. Projednání RZ 7 a 8 2012. Připravila paní účetní.
Hlasování –pro 6, proti 0, zdržel 1
6. 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. Paní
ředitelka podala informaci o úpravách, které byly prováděny jako porevizní, nebo byly
vynucené akcí zateplení.
Hlasování – pro 7, proti 0, zdržel 0
7. Hlasování o měsíční odměně ve výši 437,-Kč hrubého příjmu pro nově zvoleného zastupitele
pana Miloše Vejražku s tím, že první odměna bude vyplacena v měsíci lednu 2013.
Hlasování – pro 6, proti 0, zdržel 1
8. Smlouva o vytvoření studie o odkanalizování obce.
Starosta upozornil na problematiku s problémem likvidace odpadních vod. Starosta smlouvu
prostudoval a žádal její přepracování. Problém odkanalizování konzultoval se starostou
Žerotína. V Žerotíně se připravují na projekt. Jsou v přípravách dál. O spolupráci nestojí.
Starosta chystá setkání s občany. Odhadované náklady pro obec 1,5 mil/ rok po dobu 16 let.
Hlasování o obsahu smlouvy o dílo č. 12/2012 mezi městysem Panenský Týnec zastoupeného
starostou a Severočeskou vodárenskou inženýrskou společností s.r.o. Zastupitelé souhlasí s
finančními náklady na zhotovení studie odkanalizování městyse ve výši 90.000,-Kč včetně
DPH a zároveň doporučují tuto smlouvu starostovi městyse k podpisu.
Hlasování – pro 7, proti 0, zdržel 0
9. Hlasování o rozpočtovém provizoriu. Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium pro rok
2013 ve výši jedné dvanáctiny rozpočtu roku 2012 v příjmech i ve výdajích.
Hlasování – pro 7, proti 0, zdržel 0
10. Zastupitelé 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.
Hlasování – pro 6, proti 0, zdržel 1
11. Starosta informoval o situaci ohledně zdravotního střediska. Zubní lékař MUDr. Dřevo má
možnost zařídit místní ordinaci novějším vybavením. Požádal starostu o souhlas i spolupráci
na rekonstrukci ordinace.
12. Starosta podal informaci o prezidentských volbách.
13. Požadavek trenéra starších žáků pana Korouse o podporu na provoz oddílu v rámci možností
obce. Požadavek družstva mariáše o podporu při pořádání turnajů. Starosta navrhl, abychom
pokryli režijní náklady pořádajícím organizacím. Zastupitelé, zástupci školy i občané vyjádřili
v následující diskusi názor, že je potřeba kulturu i sport podporovat. J. Pecinka je také pro
podporu, ale za podmínek, že budou organizace fungovat a budou mít v pořádku
hospodaření. Zastupitelé chystají schůzku s vedením spolků.
14. Starosta informoval o nutném zdražení svozu komunálního odpadu. Firma Marius Pedersen
chystá zdražení základních sazeb.
Paní ředitelka informovala o tom, že škola odpad třídí, pořídili lisovačku na plasty. Starosta
žádá občany, aby nepoužívali skládku. Skládka je nelegální a je uzavřena.
Dále starosta informoval, že se od průzkumů těžby hnědého uhlí odstoupilo.

15. Paní ředitelka ZŠ a starosta informovali o řešení odstranění vlhkosti v suterénu ZŠ. Jednáme
se specializovanou firmou z Liberce, která pro zřizovatele provedla průzkum a navrhuje
varianty řešení. Takto také budeme informovat hygienickou správu.
16. Předseda návrhové komise Pavel Buk přečetl návrh usnesení.
Hlasování – pro 7, proti 0, zdržel 0

Zapisovatel:

Bc. Jiří Čížek

Ověřovatel zápisu: Ing. Václav Henzl

