ZÁPIS 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
konaného dne 20. 2. 2013 v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin
Přítomni zastupitelé: Bárta, Čížková, Čížek, Pecinka, Vejražka, Buk, Šubrtová
Nepřítomni: Ohem, Henzl
Počet přítomných zastupitelů městyse: 7, zastupitelstvo je usnášeníschopné .
Zapisovatel: Čížek
Ověřovatel zápisu: Šubrtová
Předseda návrhové komise: Vejražka

Navrhovatelé: Čížková, Pecinka

Hlasování - pro 7, proti 0, zdržel 0 Návrh přijat.

Pořad jednání :
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
2. Informace předsedy školské rady, předsedy kontrolního a finančního výboru z jejich
činností
3. Odpadové hospodářství městyse – opatření ke skládkování
4. Návrh vyhlášky o pohybu psů na k.ú. Panenský Týnec
5. Informace k plánu územního rozvoje městyse Panenský Týnec.
6. Návrh na uzavření smlouvy pro zřízení věcného břemene p.č. 1400/13-kNN-Mach-1x RD
7. Finanční příspěvky městyse ve prospěch společenských organizací ( Sokol, sportovci,
memoriály, mistrovství ČR v mariáši, plesy a společenské zábavy.
8. Návrh na úpravu odměn pro kronikáře a knihovníka městyse
9. Projednání stížností občanů, čistota v městysi, VPP, kulturní programy pro seniory,
údržbové práce pivovar, odkanalizování městyse a další.
10.Hospodaření příspěvkových organizací MŠ,ZŠ
11.Různé.
Hlasování - pro 7, proti 0, zdržel 0. Návrh přijat.

1. Kontrola usnesení 5. Zasedání městyse PT. Předseda KV Čížek: k bodům „zastupitelstvo
schvaluje a bere na vědomí“ nemám připomínek.
Body zastupitelstvo ukládá- Bod 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. Kontrola – místostarostka
4. 1. 2013 odevzdala SZIF podklady, 6.2. proběhla kontrola , úkol splněn.
Bod 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. Kontrola – schůzka se konala 21.1. 2013, účastni
zástupci myslivců, fotbalistů, fotbalistů žáků, červeného kříže, hasičů + knihovník a kronikář.
Nástin činnosti v roce 2013, spolupráce mezi obcí a spolky atd. – úkol splněn.

2. Odpadové hospodářství městyse – opatření ke skládkování. Starosta informoval o kontrole z
odboru životního prostředí Louny a kontrole ČIŽP Ústí n/L. Jednalo se o prostor bývalé
skládky, pivovar a tzv. špička v západním okraji obce. Ve špičce nebyl žádný problém,
v pivovaru probíhá vyklízení, zbývá pouze menší množství suti, která bude odklizena. Prostor
bývalé skládky nesmí být využíván jako skládka. Pokud někdo naváží odpad do těchto prostor,
dopouští se přestupku. Bude řešeno s policií. Nutno vytvořit prostor pro kompostování
obecního bioodpadu. Jedná se hlavně o listí. Při sekání obec mulčuje. Následovala diskuse.
3. V souvislosti s hledáním vhodného místa pro kompostování atd. se starosta nechce zbavovat
pozemků. S tím také souvisí zamítnutí žádosti pana Formánka o odkupu pozemku u letiště.
4. Starosta informoval o záměru MUDr. Dřeva o vybavení zubní ordinace modernějším
vybavením. Jedná se o jeho majetek. Současné vybavení je majetkem obce. Starosta přislíbil
pomoc při zařizování ordinace. Finančně se na této akci obec podílet nebude.
5. Starosta informoval o přípravě na odkanalizování obce. Připravuje se informativní schůzka
pro občany, kde zpracovatelé studie podají technické a ekonomické informace. Nejspíše se
schůzka uskuteční v dubnu. Diskuse na téma projekt, studie atd.
6. Navýšení poplatku za psa a poplatku za nájem hrobu. Zastupitelé se shodli, že prostředky na
úklid obce a údržbu hřbitova vybrané poplatky nepokryjí. Navrhují navýšení poplatku za psa
na 100,- Kč a každého dalšího psa také 100,- Kč/rok s platností od roku 2014. Poplatek za
hrob 100,- Kč/rok. Platnost navýšení je nutné upravit, nyní se platí průběžně.
7. Údržba obce – informace starosty o úklidu sněhu. Obec uvažuje o nákupu stroje s kabinou.
Současný stroj je vhodný pro sekání. Pan Švajcr upozornil, že by bylo vhodné jezdit strojem
mezi kolejemi od autobusu, stroj nemá sílu ujetý sníh odstranit.
8. Rekonstrukce střediska. Obec uvažuje o výměně oken v ordinaci. MUDr. Bufka požádal o
zakoupení kartotéky. Zastupitelé s nákupem souhlasí.
Hlasování - pro 6, proti 1, zdržel 0 Návrh přijat.
Zastupitelé požadují revizi nájemních smluv. Kontrolou pověřeni starosta a předseda KV.
Následovala diskuse.
9. Informace o společenském večeru pro seniory. První akce byla úspěšná. Požadavek 10 000,Kč na pořádání akce. Uskuteční se 27.2. Akci připraví místní sdružení ČK.
10. Informace velitele jednotky SDH. Kontrola a úprava nejdůležitějších dokumentů. Jedná se o
požární řád obce, smlouvy s obcemi o zajištění požární ochrany atd. Dále velitel informoval o
školení členů jednotky, proplácení výjezdů. Financí je stále méně, ale požadavky na školení a
výbavu jsou větší.
11. Vytvoření komise pro řešení kácení stromů. Starosta přednesl žádost pana M. Nosovského o
pokácení břízy. Zastupitelé vytvořili komisi ve složení Lucie Šubrtová jako předseda, Jan
Pecinka a Pavel Buk jako členové. Starosta žádá komisi, aby jednotlivé žádosti posuzovala.
Následovala diskuse. Občané jsou převážně proti kácení. L. Šubrtová doporučuje kompletní
projekt zeleně.
12. Zastupitelé schvalují navýšení odměny pro kronikáře a knihovníka na 10 000,- Kč/rok
Hlasování - pro 7, proti 0, zdržel 0 Návrh přijat. Pan Pecinka informoval o stavu knihovny.
13. Starost předložil vyhlášku o volném pohybu psů. Vyhlášku předkládá na základě stížností
obyvatel městyse. Diskuse o tom, kdo bude vyhlášku kontrolovat. Starosta je pro zákaz
vstupu psů i do klášterní zahrady. Někteří zastupitelé s úplným zákazem nesouhlasí.
Následovala diskuse. Pan Hunka navrhuje vymezit území, kam psi nesmí. Procházet parkem
by povolil. Následovala diskuse. S ostatními body vyhlášky zastupitelé souhlasí. Starosta –
když turisté přijedou, tak kam psa dají. Pan Hunka – v zahraničí mají něco jako parkoviště pro
psy. Dají se tam uvázat a jsou pod kontrolou. Pokračování diskuse. Starosta – porovnám
navrhovanou vyhlášku s vyhláškou stávající.
14. Schválení závazných ukazatelů příspěvkové organizace ZŠ Panenský Týnec na rok 2013 ve
výši: a) příspěvek na chod školy ve výši 830.000,-Kč

15.
16.
17.
18.

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 výši37.541,75,-Kč na účet rezervního
fondu ZŠ.
Schválení závazných ukazatelů 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
Hlasování - pro 7, proti 0, zdržel 0 Návrh přijat.
Paní ředitelka informovala, že ZŠ ušetřila 100 tis. Kč z rozpočtu obce.
Zastupitelé schvalují návrh na uzavření smlouvy pro zřízení věcného břemene na p.č. 1400/13
Hlasování - pro 7, proti 0, zdržel 0 Návrh přijat.
Informace místostarostky o ÚP. Proběhlo veřejné jednání. Podáno 6 námitek, námitky
přijaty, Ing. arch. Chlouba námitky zapracuje.
Ostatní. Termín nebezpečného odpadu je předběžně stanoven na začátek června.
Předseda návrhové komise M. Vejražka přednesl usnesení.
Hlasování - pro 7, proti 0, zdržel 0 Návrh přijat.

