Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva
městyse Panenský Týnec konaného dne
21.5.2013
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí
1. informaci o plnění předcházejících usnesení zastupitelstva přednesenou
předsedou KV.
2. informaci starosty k provozu zdravotního střediska v souvislosti s výměnou oken
v ordinaci lékaře.
3. informaci starosty k současnému stavebně technickému stavu budovy pivovaru a
bytových jednotek v č.p. 7 a 12.
4. Závěrečnou zprávu z provedené inspekční činnosti České školní inspekce ze dne
12-15 února 2013, která byla provedena na příspěvkové organizaci městyse MŠ
Panenský Týnec
5. Písemnou informaci ředitelky ZŠ Panenský Týnec mgr. Rumlové k finanční
rozvaze související s vymalováním ZŠ v předpokládané výši cca. 150.000,-Kč a
doporučuje tuto úhradu zajistit z provozních prostředků ZŠ na rok 2013.
6. Informaci starosty městyse k vystavení energetických průkazů v duchu stávající
zákonné normy č. 318/2012 Sb. s odkazem na novou vyhlášku č. 78/2013
platnou od 1.4.2013 pro všechny budovy, které jsou ve správě městyse Panenský
Týnec ( škola, školka, hasičská zbrojnice atd.). Ve věci doporučuje starostovi
městyse vstoupit v jednání s odbornou firmou, která tyto průkazy může ze
zákona vydávat.
7. Bere na vědomí zrušení účtu č. 350468621507 vedeného u KB Louny z důvodu
plné úhrady částky 4.407.471,-Kč z dotace ze SZIF určenou k realizaci zateplení
ZŠ Panenský Týnec

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
1. Opatření obecné povahy městyse Panenský Týnec č. 1/2013 o vydání Územního
plánu městyse Panenský Týnec, tak jak byl předložen dle ustanovení § 54 odst. 1
stavebního zákona pořizovatelem Městským úřadem Louny odborem stavebního
úřadu a životního prostředí.
2. Závěrečný účet městyse Panenský Týnec za rok 2012 bez výhrad
3. Účetní uzávěrku za rok 2012 za městys Panenský Týnec, která je tvořena výkazy:
Rozvaha, Příloha a Výkaz zisku a ztrát

4. Účetní uzávěrku za rok 2012 za příspěvkovou organizaci ZŠ Panenský Týnec, která
je tvořena výkazy: Rozvaha, Příloha a Výkaz zisku a ztrát
5. Účetní závěrku za rok 2012 za příspěvkovou organizaci MŠ Panenský Týnec, která
je tvořena výkazy: Rozvaha, Příloha a Výkaz zisků a ztrát
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 Požární řád městyse Panenský Týnec
7. Pronájem pozemku pč. 1425/4 980m2 orná půda zapsaný na LV 10001 pro městys
Panenský Týnec pro Stanislava Pokorného, bytem Panenský Týnec č. 12 za částku
500,-Kč za kalendářní rok a to od data 22.5.2013.
8. Rozpočtové opatření č. 1/2013 ve výdajích ( RZ/1 – péče o veřejnou zeleň + 8 tis.
Kč, RZ/2 – pohoštění, občerstvení DD 31.5.2013 + 11 tis. Kč, kdy po obdržení
financí od Mikroregionu Perucko bude částka zaúčtována mínusem, RZ/3 splátka
úvěru u KB Louny ve výši 627 tis. Kč. Tato splátka úvěru bude splacena do
31.12.2013 ze zůstatku na běžném účtu u KB, který bude k datu 31.12.2013. O tuto
částku se musí navýšit rozpočet městyse pro rok 2013.
9. Úhradu finanční částky ve výši 1.072.272,-Kč jako zůstatku úvěru ke dni 21.5.2013
z účtu č. 350468541507 vedeného u poskytovatele úvěru KB Louny v souvislostech
spojených s akcí zateplení ZŠ Panenský Týnec a pověřuje tímto usnesením
zastupitelstva starostu městyse k úplné úhradě zůstatku s tím, že k celkové úhradě
budou použity finanční prostředky městyse , které jsou uloženy na běžném účtu
městyse Panenský Týnec č. 5127481 vedeného u KB Louny a to včetně zaplacení
veškerých povinných poplatků daných smlouvou k úvěru ze dne 16.7.2012
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