Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva
městyse Panenský Týnec konaného dne
30.1.2014
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí
1. bere na vědomí informaci o plnění předcházejících usnesení zastupitelstva
přednesenou předsedou KV.
2. bere na vědomí informaci o nově nastavených odměnách pro starostu městyse ve
smyslu zákona o obcích na základě nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb. a to datem
1.1.2014 ve výši 35.950,-Kč
3. bere na vědomí návrh ředitelky ZŠ Panenský Týnec Mgr. Rumlové k návrhu na
ukončení stávajícího svozu žáků ZŠ firmou Ohem s.r.o. s tím, že by tento svoz od
1.9.2014 zajišťovala ZŠ ve vlastní režii a svým dopravním prostředkem, který by
byl zakoupen z rezervního fondu ZŠ a případných sponzorských darů ve
prospěch ZŠ.
4. bere na vědomí předložený ústní záměr starosty městyse na propojení obou
subjektů to zn. rozpočtových organizací ZŠ a MŠ pod jedno manažerské a
ekonomické řízení. Vzhledem ke zřejmé administrativní náročnosti této
navrhované změny požaduje bližší informace a stanoviska rozhodných orgánů.
V předmětné věci pověřuje místostarostku městyse ing. Čížkovou, aby ve
spolupráci s ředitelkami ZŠ a MŠ připravila soubor následných postupů
směřujících k eventuálnímu sloučení těchto organizací k datu 1.9.2014. O
průběhu příprav podávat průběžné informace na poradách zastupitelstva.
5. bere na vědomí informaci starosty o nadcházejícím tradičním setkání Týnců dne
21.6.2014 v Týnci nad Sázavou. K zajištění účasti na tomto aktu městysem
Panenský Týnec doporučuje ustanovit pracovní komisi ve složení starosta,
asistentka starosty, předseda kontrolního výboru Bc. Čížek a zastupitel Pavel
Buk. Na reprezentaci městyse Panenský Týnec pro toto setkání uvolňuje částku
ve výši 15.000,-Kč určenou na dopravu a pořízení upomínkových předmětů
s tématikou městyse.
6. bere na vědomí informaci starosty o záměru výměny stávajícího veřejného
osvětlení za nízkoenergetická svítidla a doplnění osvětlení v místech, kde
doposud osvícení neexistuje.
7. bere na vědomí informaci o stávající situaci související se žádostmi církve o
vydání nemovitého majetku na katastru městyse Panenský Týnec.
8. bere na vědomí informaci starosty o zabezpečení odvozu nebezpečného odpadu
dne 24.5.2014 firmou Marius Pedersen
9. bere na vědomí následná opatření ze strany vedení městyse a DI PČR Louny o
opatřeních souvisejících s vysokou nehodovostí na křižovatce ze Sulce na
Panenský Týnec. Jedná se o komunikaci č. 23725 ve tvaru T.

Zastupitelstvo městyse schvaluje a ukládá:
1. schvaluje výši odměn pro místostarostu a členy zastupitelstva ve smyslu zákona o
obcích a nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb. takto : neuvolněný místostarosta : 14.030,Kč, předseda finančního a kontrolního výboru 1060,-Kč, členové jednotlivých výborů
750,-Kč a člen zastupitelstva 460,-Kč s datem od 1.2.2014
2. schvaluje návrh na ustanovení členem kontrolního výboru zastupitele Pavla Buka za
bývalého zastupitele Miroslava Ohema, který ukončil činnost zastupitele a člena
kontrolního výboru datem 31.12.2013. Jmenování zastupitele P.Buka má platnost od
data 1.2.2014
3. schvaluje návrh na čerpání finančních prostředků pro společenské organizace
působící na území městyse Panenský Týnec takto:
oddíl kopané žáci 7.500,-Kč (na běžný provoz)
oddíl kopané dospělí 15.000,-Kč na běžný provoz a za zajištění a organizaci
memoriálu Houda, Krahulík, Bechyňský
myslivecké sdružení 12.000,-Kč za pronájem sálu k zajištění myslivecké zábavy a
organizaci memoriálu Bronislava Bechyňského
červený kříž 17.000,-Kč k zajištění společenské zábavy pro seniory a zajištění výletu
pro seniory lodí do Drážďan nebo jiných kulturních akcí jako např. divadla koncerty
apod.
hokejovému klubu HC Panenský Týnec 10.000,-Kč k zajištění provozu
klubu mariášníků 10.000,- na zajištění úhrady sálu TJ Sokol Panenský Týnec pro
konání turnajů
sdružení trempů a kamarádů osad Panenský Týnec a Žerotín 2.000,-Kč na
uskutečnění slovenskočeského potlachu ve dnech 5-7 září na území Slovenské
republiky.
ZŠ Panenský Týnec 3.000,-Kč na zajištění vánočních oslav pro městys Panenský
Týnec
SDH Panenský Týnec 3.500,-Kč na zajištění oslav 135 výročí založení hasičské
organizace
sdružení včelařů 1.000,-Kč k zajištění provozu
4. schvaluje závazné ukazatele finančních rozpočtů pro příspěvkové organizace
Mateřská a Základní škola Panenský Týnec na rok 2014 tak, jak byly předloženy
ředitelkami obou příspěvkových organizací s navrhovaným závěrem směřujícím
k následným provozním úsporám, aby nebylo nutno příspěvky obou organizací
v průběhu školního roku navyšovat.
5. schvaluje předložený návrh strategického plánu rozvoje městyse Panenský Týnec na
období let 2014 až 2020, tak jak byl zpracován a předložen asistentkou starosty pro
potřeby následného čerpání finančních prostředků z jednotlivých dotačních titulů
pro uvedené období a vymiňuje si tento dle potřeby upravovat a tím zajistit aktuální
potřeby městyse v následných letech

za návrhovou komisi : ing. Henzl v.r.
Bc.Čížek v.r.

místostarostka městyse
ing. Šárka Čížková v.r.

starosta městyse
Petr Bárta v.r.

