Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva
městyse Panenský Týnec konaného dne
20.2.2013
Zastupitelstvo městyse projednalo a bere na vědomí:
1. informaci o plnění předcházejících usnesení zastupitelstva
přednesenou předsedou KV.
2. informaci starosty a místostarostky k ukončení investiční akce
zateplení ZŠ Panenský Týnec a zpracování závěrečného
materiálu pro SZIF
3. informaci místostarostky o postupu prací při zpracovávání ÚP
Panenský Týnec
4. informaci starosty o údržbě městyse v zimním období s návrhem
k rozvaze pro FV o navýšení finanční částky v rozpočtu městyse
na rok 2013-2014 pro zajištění podzimního a zimního období při
strojním úklidu městyse v souvislosti s nákupem PHM a dílčích
oprav techniky.
5. informaci starosty městyse o nutnosti navýšení poplatků ze psů
a za údržbu hřbitova
6. informaci starosty k provozu zdravotního střediska a informace
o nutné údržbě a výměně nábytku
7. informace starosty k přípravě společenské akce pro starší
občany pořádané městysem Panenský Týnec 27.2.2013
v penzionu Na Pile.
8. Informaci velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů
k vyhlášce o požárním řádu městyse
9. informaci starosty městyse k nutnosti sestavení komise pro
rozhodování ve věci kácení dřevin mimo lesní porost
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
1. Z rozpočtu městyse Panenský Týnec na rok 2013 vyčlenit částku
10.000,-Kč na zajištění zábavného odpoledne pro spoluobčany
starší 60 let ( 7.000,- Kč agentura, 3.000,- Kč občerstvení)

2. Schvaluje závazné ukazatele příspěvkové organizace ZŠ
Panenský Týnec na rok 2013 ve výši:
a) příspěvek na chod školy ve výši 830.000,-Kč
b) příspěvek na částečné mzdové náklady pedagogů (z důvodu
malého počtu žáků) ve výši 300.000,-Kč
c) převedení hospodářského výsledku z roku 2012 ve výši
37.541,75,-Kč na účet rezervního fondu ZŠ.
3. Schvaluje závazné ukazatele příspěvkové organizaci MŠ
Panenský Týnec na rok 2013 ve výši:
a) příspěvek na chod MŠ ve výši 440.000,-Kč
b) převedení hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši
9.825,78,-Kč do rezervního fondu MŠ
4. Schvaluje návrh na uzavření smlouvy pro zřízení věcného
břemene na p.č. 1400/13-kNN-Mach-1xRD
5. Schvaluje navýšení stávající finanční odměny pro kronikáře a
knihovníka městyse Panenský Týnec na částku 10.000,- Kč před
zdaněním
6. Schvaluje nákup registrační kartotéky pro zdravotní středisko
s tím, že kartotéka zůstane v majetku městyse a bude pouze
bezúplatně pronajata lékařské ordinaci. Nákupní cena
v hodnotě max. 5.000,-Kč.
Zastupitelstvo městyse ukládá :
1. 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
2. předsedovi finančního výboru projednat 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 a v rozpočtu městyse na rok
2013 zakalkulovat návrh na vyčlenění finančních prostředků
pro 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, pro
oblast sportu- hokej, fotbal (žáci, dospělí) oblast společenských
organizací (myslivci, červený kříž, Sokol, atd.). Výsledný návrh
předložit zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání v měsíci
březnu 2013.
3. starostovi městyse a veliteli jednotky sboru dobrovolných hasičů
Panenský Týnec projednat návrh obecně závazné vyhlášky
k požárnímu řádu městyse s tím, aby byla zastupitelstvu
předložena ke schválení na nejbližším veřejném zasedání
4. předsedovi kontrolního výboru provedení kontrol nájemních
smluv uzavřených ze strany městyse Panenský Týnec s jinými
právními subjekty

Za návrhovou komisi : Vejražka Miloš v.r.

místostarostka městyse:
ing. Šárka Čížková v.r.

starosta městyse:
Petr Bárta v.r.

