Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva
městyse Panenský Týnec konaného dne
17.12.2013
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí
1. informaci o plnění předcházejících usnesení zastupitelstva přednesenou
předsedou KV.
2. informaci asistentky starosty o podání podkladů potřebných k zajištění dotačních
finančních prostředků z OPŽP na akci zateplení MŠ v roce 2014
3. informaci starosty k převzetí daru od HZS Ústeckého kraje – speciální vozidlo
Tatra 815 pro jednotku SDH Panenský Týnec
4. informaci velitele JSDH Panenský Týnec pana Vejražky o předpokládané
rekonstrukci střešní části hasičské zbrojnice
5. informaci velitele jednotky SDH k nákupu výstrojního a technického vybavení
jednotky z prostředků dotací z HZS Ústeckého kraje ve výši 107.000,-Kč
6. informaci starosty k dopravnímu opatření na silnici R7 – podnět cestou DI Louny
7. Informaci 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
8. Informaci starosty o připravenosti městyse na zimní období a o probíhajících
podzimních úklidových prací. Pronájem svozové techniky ( traktor, valník )
9. informaci starosty o probíhajících jednáních směřujících k odprodeji nemovitého
majetku městyse – pivovaru
10. informaci starosty k započatým jednáním v souvislosti s ukončením výjimky o
vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace
11. informaci starosty k novým návrhům dopravců směřujících ke zlepšení dopravní
obslužnosti obcí v roce 2014 a 2015
12. informaci starosty a asistentky starosty k provedenému opatření souvisejícího
s přeložením vedením místního rozhlasu a výhledu opatření k revitalizaci
rozhlasu pro rok 2014
13. informaci k žádosti manželů Hunkových ve věci zaměření přístupové cesty ke
stavebním pozemkům na základě nového Územního plánu.
14. žádost pana Procházky o možnosti odkupu části pozemku patřícího do
vlastnictví městyse
15. informaci o nutnosti porážky a prořezů některých dřevin ve vlastnictví městyse,
které svým stavem ohrožují majetek a zdraví.
16. informaci předsedy školské rady o přijatých opatřeních vedení školy k chování
některých žáků ze ZŠ Panenský Týnec ke svým spolužákům – hranice šikany
17. informaci starosty k soudnímu projednání podané žaloby ing. Taláckem na
městys Panenský Týnec pro neoprávněný finanční prospěch 178.000,-Kč.

18. informaci starosty o krádežích kanalizačních roštů a krádeží železného šrotu na
území Panenského Týnce – spolupráce s PČR

Zastupitelstvo městyse schvaluje a ukládá:
1. rozpočtové změny č. 4/2013 a 5/2013 ve změnách dle zpracování a účetních
podkladů městyse Panenský Týnec / viz podkladové materiály /
2. návrh rozpočtového provizoria dle předloženého návrhu ve výši 1/12 z rozpočtu
městyse roku 2013 s datem od 1.1.2014 do doby schválení řádného rozpočtu
zastupitelstvem městyse pro rok 2014 / viz návrh rozpočtového provizoria pro rok
2014 /
3. nákup průmyslového vysavače pro potřeby úklidu městyse Panenský Týnec ve výši
20.000,-Kč včetně DPH
4. Zastupitelstvo městyse schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Panenský Týnec na rok 2014
a) ve výši 550.000 Kč na financování projektu CZ.1.02/3.2.00/12.20711 „Dodatečné
zateplení objektu Mateřské školy“ v případě získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
v Operačním program Životní prostředí;
b) ve výši 60.000 Kč na financování projektu „Dokončení bezdrátového obecního
rozhlasu“ v případě získání dotace z Fondu kraje;
c) ve výši XX (min. 22.000 Kč, max. 171.000 Kč na financování projektu „Úprava
nádvoří před ZŠ se zapojením dětí a mládeže“ v případě získání dotace z Programu
obnovy a rozvoje venkova v roce 2014 vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj;
d) ve výši 85.000 Kč na financování projektu „Oprava střechy a fasády objektu úřadu
městyse“ v případě získání dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok
2014;
e) ve výši XXX.000 Kč (navrhuji 500-600 tis. Kč) na zpracování projektové
dokumentace a získání stavebního povolení k projektu „Kanalizace a ČOV“ v letech
2015-2016;
f) ve výši 150.000 Kč na zpracování projektové dokumentace, položkového rozpočtu a
získání stavebního povolení k projektu „Bezpečné chodníky a autobusové zastávky“ pro
možnost podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu z příspěvků SFDI pro rok
2015;
g) ve výši 70.000 Kč na zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu
k projektu „Revitalizace veřejné zeleně a parku“ pro možnost podání žádosti o dotaci
v roce 2015 na realizaci tohoto projektu.

6. částku ve výši 100.000,-Kč k záměru zřizovatele městyse Panenský Týnec
k provedení částečné rekonstrukce hasičské zbrojnice ( levé garáže ) a to přestavbou
její střešní části. z důvodu výměny stávajícího hasičského vozu za vozidlo zn. Tatra
815, které má jiné velikostní parametry.
7. Bere na vědomí rezignaci zastupitele za ODS pana Miroslava Ohema ke dni
31.12.2013 a odvolává jmenovaného z funkce člena kontrolního výboru
zastupitelstva městyse a zároveň ukládá starostovi městyse, aby vstoupil v jednání
s náhradníkem, který vzešel z voleb 15 a 16.10.2010 za politickou stranu ODS panem
Ondřejem Šubrtem a projednal jeho eventuální nástup na post zastupitele městyse
Panenský Týnec.
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