ZÁPIS 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
konaného dne 20.8. 2013 v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin
Přítomni zastupitelé: Bárta, Čížková, Čížek, Buk, Pecinka, Vejražka
Nepřítomni: Henzl, Ohem, Šubrtová
Počet přítomných zastupitelů městyse: 6, zastupitelstvo je usnášeníschopné .
Pořad jednání :
1.Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
2.Rozpočtové změny za ¾ roku 2013
3.Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 – poplatky ze psů
4.Informace k přípravě akce – zateplení MŠ v roce 2014
5.Volby do Parlamentu ČR
6.Vyřizování stížností od občanů
7.Různé
Hlasování –pro 6, proti 0, zdržel 0
Zapisovatel: Čížek

Ověřovatelé zápisu: Buk

Předseda návrhové komise: Vejražka

Navrhovatelé: Pecinka

Hlasování - pro 6, proti 0, zdržel 0 Návrh přijat.
Starosta představil slečnu Novotnou, asistentku starosty. Její náplní práce bude příprava žádostí
dotačních projektů a administrativní činnost městyse. Vytvoření pracovního místa bylo podmínkou
při získání dotace na rekonstrukci ZŠ.
1. Předseda KV - nemá žádných připomínek k usnesení 3/2013. Všechny body z usnesení 4/13
byly splněny.
2. Starosta a slečna Novotná informovali o přípravách zateplení mateřské školy. Slečna
Novotná upřesnila, v jaké fázi jsou přípravy žádosti o dotaci. Také informovali o jednání
s paní Tomsovou, která připravovala žádost dosud. Pokud spolupráci s paní Tomsovou
ukončíme, požaduje 15 tis. Kč. Zastupitelé navrhují posoudit, kolik práce paní Tomsová
odvedla a podle toho jí zaplatit.
3. Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013 ve změnách dle zpracování a účetních
podkladů městyse Panenský Týnec
Hlasování - pro 6, proti 0, zdržel 0 Návrh přijat.
4. Zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 o místním poplatku ze psů s
platností od 1. 1 .2014. Zvýšit poplatky ze psů byla nutnost. Náklady na údržbu městyse
rostou. Poplatek za prvního psa bude 100,- Kč a za každého dalšího 100,- Kč.
Hlasování - pro 6, proti 0, zdržel 0 Návrh přijat.
5. Zastupitelé schválili žádost ředitelky MŠ Panenský Týnec o výjimku z počtu dětí ve třídách
MŠ Panenský Týnec na školní rok 2013/2014.
Hlasování - pro 6, proti 0, zdržel 0 Návrh přijat.
6. Zastupitelé schválili 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
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Panenský Týnec 139 a pověřuje starostu městyse k sepsání písemné smlouvy na
dohodnutou částku pronájmu 2000,-Kč na dobu určitou do 1.10.2014.
Hlasování - pro 6, proti 0, zdržel 0 Návrh přijat.
Velitel JSDH informoval o novém způsobu financování chodu jednotky hasičů. Podle
nového zákona o pojišťovnictví budou jednotce propláceny zásahy na dopravních
nehodách – 5600,- Kč za započatou hodinu zásahu. Dále obec pro jednotku obdrží dar
z kraje za účast na povodních – cca 100 tis. Kč. Velitel JSDH informoval o možnosti převodu
hasičské cisterny T815 z Loun do Panenského Týnce. Na základě toho velitel jednotky a
starosta informovali o záměru 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.
Hlasování - pro 6, proti 0, zdržel 0 Návrh přijat.
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. Při této příležitosti starosta apeloval na členy Sokola, aby stabilizovali
situaci ve spolku. Vyjádřil se k plánovaným diskotékám. Doufá, že bude organizátor s obcí
spolupracovat.
Místostarostka ing. Čížková podala informaci k opakované inspekční činnosti České školní
inspekce v měsíci říjnu 2013, která byla provedena u příspěvkové organizace městyse ZŠ
Panenský Týnec. Při následné kontrole ČŠI neshledala žádné nedostatky. Předseda ŠR Čížek
se vyjádřil k první kontrole, která proběhla v červnu. Ve velké většině kontrolovaných bodú
se ČŠI vyjádřila velice pozitivně.
Informace starosty o přípravě na zimní období. Domluven úklid sněhu a valník na listí.
Nutné do budoucna pořídit prostředek na dovoz objemnějších materiálů.
Informace starosty o probíhajících jednáních směřujících k odprodeji nemovitého majetku
městyse – pivovaru. Zájemce je pan Korous. Pivovar je ve špatném stavu. Městys na
rekonstrukci objektu finanční prostředky nemá. Diskuse.
Ostatní: žádost občanů na odstranění poškozeného porostu po dopravní nehodě u
zdravotního střediska, žádost občanů o apel na zemědělce o úklid silnice směrem k seníku
a žádost o vybudování retardéru pod křižovatkou směrem k seníku. Následovala diskuse:
svoz listí, počet žáků ve škole, úklid obce – Petrusovi, hasiči, solární panely na škole a
školce, dárkové předměty na prezentaci obce, obnova parku – slečna Novotná
informovala, jaké získala informace o přípravě prováděcí dokumentace - dotace, atd.
Člen NK Pecinka přečetl usnesení.
Hlasování - pro 6, proti 0, zdržel 0 Návrh přijat.

Zapisovatel: Čížek

Ověřovatel zápisu: Buk

