ZÁPIS 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
konaného dne 28. 3. 2013 v zasedací místnosti úřadu městyse od 18:30 hodin
Přítomni zastupitelé: Bárta, Čížková, Čížek, Pecinka, Vejražka, Henzl
Nepřítomni: Ohem, Šubrtová, Buk
Počet přítomných zastupitelů městyse: 6, zastupitelstvo je usnášeníschopné .
Zapisovatel: Čížek
Ověřovatel zápisu: Pecinka
Předseda návrhové komise: Henzl

Navrhovatelé: Čížková, Vejražka

Hlasování - pro 6, proti 0, zdržel 0 Návrh přijat.

Pořad jednání :
1.Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
2.Návrh rozpočtu městyse na rok 2013
3.Informace k návrhu ÚP městyse Panenský Týnec
4.schválení žádosti o zřízení věcného břemene (Hanzl-elektromontáže s.r.o. ) RD Pelcman Milan
5.Různé
Hlasování - pro 6, proti 0, zdržel 0. Návrh přijat.

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva. Předseda KV Čížek
Bod 1. místostarostce městyse nadále sledovat vývoj v počtu žáků ZŠ Panenský Týnec pro rok
2013… Místostarostka úkol plní, se školou je v kontaktu. Nyní se připravuje mezinárodní
dětský den Mikroregionu, který pořádá naše škola ve spolupráci s obcí, hasiči a ČČK.
Bod 2. předsedovi finančního výboru projednat ve spolupráci s předsedou kontrolního
výboru a účetní městyse paní Slanařovou nástin rozvahy rozpočtu na rok 2013 ….
Úkol splněn. Zastupitelé projednávali rozpočet na poradách. Nyní je připraven ke schválení.
Bod 3. starostovi městyse a veliteli jednotky sboru dobrovolných hasičů Panenský Týnec
projednat návrh obecně závazné vyhlášky k požárnímu řádu městyse… Úkol splněn, velitel
jednotky SDH Vejražka předloží návrhy upravených dokumentů. Ty jsou upraveny tak, aby
splňovaly nové vyhlášky a předpisy.
Bod 4. předsedovi kontrolního výboru provedení kontrol nájemních smluv…. Kontrola ještě
neproběhla. Předseda KV kontrolu provede do následujícího zasedání.
Hlasování - pro 6, proti 0 Návrh přijat.
2. Hlasování o návrhu rozpočtu 2013
příjmy 6 505 000 předpokládaná dotace SZIF 4 408 000 Kč celkem příjmy 10 913 000 Kč
celkové výdaje 5 385 Kč + splátka úvěru ( rekonstrukce školy) 5 364 000 Kč
Rozpočet byl řádně vyvěšen na úřední desce a webových stránkách městyse.
Hlasování - pro 6, proti 0 Návrh přijat.

3. Hlasování o podpoře spolků z rozpočtu městyse Panenský Týnec pro rok 2013 vyčlenit částku
94.000,-Kč jako příspěvek městyse pro organizace a spolky působící na území Panenského
Týnce v rozsahu:
5.000,-Kč myslivecké sdružení Panenský Týnec ( ples )
5.000,-Kč myslivecké sdružení Panenský Týnec ( memoriál )
1.000,-Kč včelaři
5.000,-Kč místní organizace ČČK
15.000,-Kč fotbalové družstvo TJ Sokol Panenský Týnec
10.000,-Kč fotbalové družstvo st. žáků TJ Sokol Panenský Týnec
10.000,-Kč hokejové družstvo Panenský Týnec
25.000,-Kč Sokol Panenský Týnec ( oprava střechy )
10.000,-Kč družstvo mariáše ( mistrovství republiky v P. Týnci )
3.000,-Kč ZŠ Panenský Týnec – pořádání adventu
5.000,-Kč ZŠ Panenský Týnec – školní ples ( úhrada sálu )
Hlasování - pro 6, proti 0 Návrh přijat.
4. Zastupitelstvo schvaluje odpisový plán ZŠ Panenský Týnec pro rok 2013 v částce 5.952,-Kč
Jedná se o odpis keramické pece.
Hlasování - pro 6, proti 0 Návrh přijat
5. Informace starosty o jednání s firmou Vorlíček plast. Jedná se o výměnu oken v ordinaci
doktora Bufky. Starosta vyjednal realizaci na 6. 5. 2013. Dále také vyjednal, že obec nebude
poskytovat zálohu, ale zaplatí za hotové dílo. Jedná se o velmi výhodnou nabídku.
Zastupitelé předjednali akci výměny oken na poradě.
Hlasování - pro 6, proti 0 Návrh přijat
6. Zastupitelstvo městyse zvolilo paní Evu Kučerovou bytem Panenský Týnec č. 134 a paní Jiřinu
Švajcrovou bytem Panenský Týnec č. 179 v opakované volbě ve smyslu zákona č. 6/2002 Sb. v
platném znění do funkce přísedící u Okresního soudu v Lounech na následné volební období.
Zastupitelé nenavrhovali jiné kandidáty. Hlasování - pro 6, proti 0 Návrh přijat
7. Zastupitelé hlasovali o žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene pro firmu Hanzl – Elektromontáže s.r.o. Žatec při stavební akci Panenský Týnec,
pč.72-kNN-Pelcman, 1x RD, č. stavby IV-12-4011163.
Hlasování - pro 6, proti 0 Návrh přijat
8. Projednání žádosti ředitelky školy Mgr. Rumlové o prominutí poplatku ze vstupného z
pořádaného školního plesu dne 15.3.2013 z důvodu, že finanční prostředky jako výtěžek z
plesu budou zpětně použity pro ZŠ ke zlepšení výukového prostředí. Starosta pouze
upozornil, že by bylo dobré do žádosti částku vyčíslit.
Hlasování - pro 6, proti 0 Návrh přijat
9. Informace starosty o žádosti o finanční příspěvek okresního HZS na mládež. Zastupitelé
jednali o žádosti na poradě. Oddíl mládeže SDH nemá. Obec má náklady se svou jednotkou.
Žádost nepodpoříme.
10. Místostarostka informovala o dokončení administrativní části dotace na zateplení ZŠ.
Proběhly kontroly. Spolu se starostou byli na SZIF, kde jednání o dotaci uzavřeli. Finanční
prostředky z dotace přijdou v dubnu.
11. Starosta informoval o kontrole FU týkající se financování dětského hřiště. Při té příležitosti
vyzdvihl práci paní účetní Slanařové.

12. Informace místostarostky k ÚP. Nadřazený úřad schválil změny, které doporučil pořizovatel
po veřejném slyšení. Jednalo se o šest námitek občanů – cesta přes pozemky.
Starosta podal informaci o chystané digitalizaci pozemkového katastru.
13. Informace starosty o stavu pivovaru. Stav budovy je katastrofální. Není zřízen žádný fond
oprav. Nájemné nestačí pokrýt opravy. Starosta apeloval na zastupitele, aby uvažovali o
řešení stavu budovy i jednotlivých bytů. Následovala diskuse - staré cihly, plachta na střechy
atd.
14. Starosta informoval o připravovaném divadelním vystoupení ochotníků z Koštic. Nutno
dojednat pronájem s vedením Sokola. Předpokládaný termín 17. 5. v 17:30.
15. Petice Mikroregionu Perucko proti rušení pošt. Starosta měl jednání se zástupci České Pošty.
Pošta nabízí službu Partner 2. Od dubna končí místní poštovní doručovatelka. Obci tento
systém nevyhovuje. Podpisové archy jsou v místním obchodě Talpamarket. Některé občany
obešla také paní Hefnerová.
16. Obec se chystá k pronájmu pozemku 1425/4 (980m2)za hřbitovem. Hlásí se dva zájemci. Pan
Pokorný a pan Šebesta. Dále je zájem o pozemek 422/2. Předseda KV zjistí obvyklou cenu
pronájmu zemědělské půdy.
17. Žádost paní Petrů týkající se rušení autobusových linek směr Praha v ranních hodinách.
Starosta obdržel odpověď z DPÚK od pana Krátkého – linky jsou nerentabilní. Následovala
diskuse. Zastupitelstvo doporučilo pokračovat v jednání s dopravci.
18. Informace o zřízení účtu u ČNB. Informace starosty o stavu VPP. Ustálený stav, občas
nemoci. Starosta s prací VPP spokojen, vesnice je čistá.
19. Ostatní – diskuse. Dotaz L. Kuchaříka nejml. na občasné otevření kostela. Jednání s církví.
Starosta doporučil využít kontaktu paní ředitelky ZŠ. Občané pochválili městys za zimní
údržbu.
20. Předseda NK V. Henzl přečetl usnesení.
Hlasování - pro 6, proti 0 Návrh přijat

Zapisovatel:

Ověřovatel zápisu:

