Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva
městyse Panenský Týnec konaného dne
20.8.2013
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí
1. informaci o plnění předcházejících usnesení zastupitelstva přednesenou
předsedou KV.
2. informaci předsedy KV o činnosti kontrolního výborů a plánu činnosti na II.
pololetí roku 2013
3. informaci starosty o plnění podmínky z dotačního titulu zateplení ZŠ k vytvoření
1,1 pracovního místa – asistent starosty se zaměřením na administrativní a
dotační činnost.
4. informaci místostarostky ing. Čížkové k Závěrečné zprávě z provedené inspekční
činnosti České školní inspekce ze dne 12-15 února 2013, která byla provedena u
příspěvkové organizace městyse MŠ Panenský Týne
5. informaci starosty městyse o provedených jednáních ve věci dopravního opatření
na R7 při vjezdu do Panenského Týnce a o jednáních ve věci objízdných tras přes
Panenský Týnec

Zastupitelstvo městyse schvaluje a ukládá:
1. návrh nové zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci MŠ Panenský Týnec, které
je městys Panenský Týnec zřizovatelem.
2. rozpočtové opatření č. 2/2013 ve změnách dle zpracování a podkladů účetní
městyse
3. žádost ředitelky ZŠ k převedení finanční částky ve výši 131089,-Kč z rezervního
fondu ZŠ na provozní účet ZŠ jako úhradu faktury č. 13024 za proplacené práce
v souvislosti s vymalováním základní školy v měsíci červenci 2013
4. žádost ředitelky ZŠ Panenský Týnec o výjimku z počtu žáků ZŠ Panenský Týnec na
školní rok 2013/2014
5. návrh na pronájem pozemku p.č.422/2 ve výměře 9748 m2 k využití pro
zemědělskou činnost a pověřuje starostu k vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední
desku městyse jako nabídku pro zájemce.
6. záměr zřizovatele městys Panenský Týnec k provedení zateplení MŠ Panenský
Týnec, úhradu finančních nákladů potřebných k vypracování energoauditu, zadání
podkladů k vypracování žádosti o dotace z dotačního titulu „ zelená úsporám „ MŽP.
Pověřuje starostu a místostarostku městyse ke všem potřebným jednáním k
zajištění této akce v plném rozsahu, tak, aby se s akcí mohlo začít v roce 2014

7. finanční dar pro TJ Sokol Panenský Týnec ve výši 9.000,-Kč k úhradě produkce
hudebních těles při pořádané kulturní akci dne 31.8.2013.
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