Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva
městyse Panenský Týnec konaného dne
8.10.2013
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí
1. informaci o plnění předcházejících usnesení zastupitelstva přednesenou
předsedou KV.
2. informaci starosty o splnění podmínky z dotačního titulu zateplení ZŠ k vytvoření
1,1 pracovního místa – asistent starosty se zaměřením na administrativní a
dotační činnost.
3. informaci místostarostky ing. Čížkové k opakované inspekční činnosti České
školní inspekce v měsíci říjnu 2013, která byla provedena u příspěvkové
organizace městyse ZŠ Panenský Týnec
4. informaci velitele JSDH Panenský Týnec pana Vejražky o předpokládané
rekonstrukci střešní části hasičské zbrojnice a informace ze společného školení
velitelů jednotek s vedením hasičského záchranného sboru Žatec.
5. Informace k přípravě městyse na nadcházející předčasné volby
6. Informace starosty k organizační účasti městyse Panenský Týnec v souvislostech
spojených s mistrovstvím republiky v mariáši pod záštitou starosty městyse
Panenský Týnec ve dnech 16-17.11.2013
7. Informaci starosty o připravenosti městyse na zimní období a o probíhajících
podzimních úklidových prací. Pronájem svozové techniky ( traktor, valník )
8. informace starosty o probíhajících jednáních směřujících k odprodeji nemovitého
majetku městyse – pivovaru

Zastupitelstvo městyse schvaluje a ukládá:
1. rozpočtové opatření č. 3/2013 ve změnách dle zpracování a účetních podkladů
městyse Panenský Týnec
2. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 o místním poplatku ze psů s platností od
1.1.2014
3. žádost ředitelky MŠ Panenský Týnec o výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ Panenský
Týnec na školní rok 2013/2014
4. pronájem pozemku p.č.422/2 ve výměře 9748 m2 k využití pro zemědělskou
činnost pro jediného zájemce na nabídku a to Petra Šebestu , bytem Panenský
Týnec 139 a pověřuje starostu městyse k sepsání písemné smlouvy na dohodnutou
částku pronájmu 2000,-Kč na dobu určitou do 1.10.2014. (viz smlouva)

5. záměr zřizovatele městyse Panenský Týnec k provedení dotační akce zateplení MŠ
Panenský Týnec, úhradu všech finančních nákladů potřebných za vypracování
energoauditu v celkové výši 23.595,-Kč a následných faktur spojených se
zpracováním žádosti o dotace z dotačního titulu „ OPŽP „ v plném rozsahu.
Souběžně pověřuje starostu a místostarostku městyse ke všem potřebným
jednáním k zajištění této akce tak, aby se akce mohla zařadit do rozpočtu městyse
pro rok 2014. Celková částka včetně DPH bude činit hodnotu díla přesahující 2.000
000 Kč.
6. záměr zřizovatele městyse Panenský Týnec k provedení částečné rekonstrukce
hasičské zbrojnice ( levé garáže ), a to přestavbou její střešní části na základě
projektu projekční kanceláře pana Makariuse. K provedení této investiční akce
uvolňuje z rozpočtu městyse Panenský Týnec částku 100.000,-Kč ke krytí nákladů
s touto rekonstrukcí spojených a to včetně projektové a předprojektové přípravy.
Souběžně s touto zamýšlenou investiční akcí pověřuje zastupitele a velitele
jednotky SDH pana Vejražku a starostu městyse k zahájení jednání o dodavateli
materiálové části a odborné firmy k provedení akce.
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