ZÁPIS z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
konaného dne 30. 1. 2014 v zasedací místnosti úřadu městyse od 17,30 hodin.
Přítomni zastupitelé: Bárta, ing. Čížková, Bc. Čížek, Buk, Pecinka, Vejražka, ing. Henzl, Šubrtová.
Počet přítomných zastupitelů městyse: 8, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pořad jednání:
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Zahájení.
Volba zapisovatele (sl. Novotná, asistentka starosty).
Volba ověřovatele (p. Vejražka).
Volba návrhové komise (ing. Henzl, Bc. Čížek).
Kontrola předcházejícího usnesení (Bc. Čížek).
Finanční odměny pro starostu a zastupitele dle nové právní úpravy.
Návrh na jmenování a doplnění člena kontrolního výboru zastupitele Pavla Buka za bývalého
zastupitele a člena kontrolního výboru Miroslava Ohema datem 1. 2. 2014.
Schválení finančních příspěvků pro jednotlivé spolky působící na území Panenského Týnce
Závazné ukazatele rozpočtu pro M a ZŠ Panenský Týnec na rok 2014.
Projednání návrhu ředitelky ZŠ k zajištění svozu žáků z okolních vesnic formou školního
autobusu se zajištěním z vlastních finančních a personálních prostředků ZŠ.
Projednání účasti na setkání Týnců 21. 6. 2014 v Týnci nad Sázavou, ustanovit přípravnou
komisi.
Projednání strategického plánu rozvoje městyse Panenský Týnec na období let 2014 až 2020
/informace asistentky starosty/.
Informace k záměru výměny veřejného osvětlení za nízkoenergetická svítidla a osazení
neosvětlených míst v městysi.
Informace k eventuálnímu záměru sloučení obou příspěvkových organizací, základní školy a
mateřské školy zřízených městysem Panenský Týnec, v jeden celek a pod jedno ekonomickomanažerské řízení.
Informace k církevním nárokům na nemovitostech v katastru Panenský Týnec.
Informace k odvozu nebezpečného odpadu – 24. 5. 2014.
Různé.

Zastupitelé schválili program 1. zasedání Zastupitelstva městyse Panenský Týnec konaného dne
30. 1. 2014.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Volba zapisovatele: Novotná, asistentka starosty.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Ověřovatelem je p. Vejražka. Předsedou návrhové komise je ing. Henzl, navrhovatelem Bc. Čížek.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Předseda KV podal informaci k plnění usnesení z 6. zasedání zastupitelstva městyse Panenský
Týnec. Z tohoto usnesení nevyplýval žádný úkol.
Starosta informoval o nově nastavených odměnách pro starostu městyse ve smyslu zákona o
obcích na základě nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb. a to od 1. 1. 2014 ve výši 35.950 Kč.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

6.

7.

8.

9.

Starosta podal informaci o výši odměny pro místostarostu a členy zastupitelstva ve smyslu
zákona o obcích a nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb. Odměna pro neuvolněného místostarostu je
od 1. 2. 2014 ve výši 14.030 Kč, pro předsedu finančního a kontrolního výboru je ve výši 1.060
Kč, pro členy jednotlivých výborů je odměna ve výši 750 Kč a pro člena zastupitelstva je odměna
ve výši 460 Kč. Zastupitelstvo tyto odměny schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Starosta předložil návrh na ustanovení nového člena kontrolního výboru namísto bývalého
zastupitele Miroslava Ohema, který ukončil svoji činnost v zastupitelstvu i v kontrolním výboru
k 31. 12. 2013. Navrhl zastupitele P. Buka a to od 1. 2. 2014.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Starosta předložil návrh příspěvků jednotlivým spolkům působících na území Panenského Týnce.
Pro oddíl kopané žáků navrhl částku 7.500 Kč na běžný provoz, pro oddíl kopané dospělí navrhl
15.000 Kč na běžný provoz a na zajištění a organizaci memoriálu Houda, Krahulík, Bechyňský.
Pro myslivecké sdružení navrhl 12.000 Kč na pronájem sálu k zajištění myslivecké zábavy a na
organizaci memoriálu Bronislava Bechyňského.
Pro Červený kříž navrhl 17.000 Kč na zajištění společenské zábavy pro seniory a na zajištění
výletů pro seniory (výlet lodí, divadla, koncerty, apod.).
Pro hokejový klub HC Panenský Týnec navrhl 10.000 Kč na běžný provoz.
Pro klub mariášníků navrhl 10.000 Kč na zajištění pronájmu sálu TJ Sokol na turnaje.
Pro sdružení trampů a kamarádů osad Panenský Týnec a Žerotín navrhl 2.000 Kč na uskutečnění
slovenskočeského potlachu ve dnech 5. – 7. 9. 2014 na území Slovenské republiky.
Pro Základní školu Panenský Týnec navrhl 3.000 Kč na zajištění vánočních oslav pro městys
Panenský Týnec.
Pro SDH Panenský Týnec navrhl 3.500 Kč na zajištění oslav 135. výročí založení hasičské
organizace.
Pro sdružení včelařů navrhl 1.000 Kč na běžný provoz.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Starosta zahájil diskuzi na téma Závazné ukazatele rozpočtu pro MŠ a ZŠ Panenský Týnec na rok
2014. V rámci diskuze podal p. starosta návrh na zvýšení školného v MŠ ze současných 300 Kč na
400 Kč měsíčně. Informoval zastupitele o zvýšení rozpočtu MŠ na rok 2014 o 10.000 Kč oproti
předcházejícímu roku. Z předloženého návrhu rozpočtu zastupitelům nebylo jasné, kam chce MŠ
těchto 10.000 Kč přesně investovat. Ing. Čížek se domnívá, že se budou vztahovat k opravám,
vyjádřil se však, že částka je nízká na nějakou větší opravu či pořízení nové linky do kuchyně.
Informoval, že kontroly hospodaření MŠ dopadly v předchozím roce dobře. Ing. Henzl se vyjádřil
k rozpočtu ZŠ. Upozornil na příjem ze solárních panelů, který je v rozpočtu zakalkulován.
Zastupitelé se však shodli, že tento příjem je příjmem městyse. Dále upozornil na to, že byť se
rozpočet ZŠ tváří úsporněji, nejsou výdaje sníženy o úspory na teple. Tyto úspory jsou
rozpuštěny do ostatních výdajových položek. P. Buk se vrátil v diskuzi k MŠ a ptal se, kdo
navrhuje výši školného? Zastupitelé se shodli, že je to zřizovatel. P. Buk navrhl zvážení finančního
zvýhodnění rodičů, kteří své dítě umístí do MŠ a následně pak také do ZŠ v Panenském Týnci, a
to formou vrácení nějaké adekvátní části školného za MŠ. Diskuze se točila kolem malého počtu
dětí přecházejících z MŠ do ZŠ Panenský Týnec. P. starosta diskuzi rozšířil o návrh sloučení MŠ a
ZŠ pod jeden ekonomický celek. Návrh vysvětlil řadou pozitiv, které sloučení přinese. Jedním
z nich b byl určitě plynulý přestup dětí z MŠ do ZŠ, a dále, že jednotné vedení škol bude mít
určitě větší snahu o získání maxima dětí z MŠ do ZŠ. Letos z 18 ti předškoláků v MŠ jde do ZŠ
pouze 6 dětí, dvě děti mají odklad a ostatní odchází do jiných škol. Městys tak dotuje zařízení,
které není zdrojem dětí do školy a jeho provoz se tak stává neefektivní. Rodiče si tento fakt
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vůbec neuvědomují. Další pokles žáků ve škole však znamená pro městys další zvýšení finančních
prostředků, které městys vyplácí do rozpočtu školy místo kraje jako jakousi pokutu za malý počet
žáků. V obci jsou však i jiné potřeby finančních prostředků na opravu a obnovu obecního
majetku. Zastupitelé probírali známé důvody, proč rodiče volí jiné školy. Jedním z nich je pověst
táhnoucí se se školou z minulých let. Tato pověst dnes však již nemá opodstatnění. Škola je nově
zateplená, vzhledově atraktivní, i úprava interiéru, tříd, chodeb, poskytuje jiný pohled na školu
než kdysi. P. Buk uvedl, že škola se aktivně zapojila do provozu obce, což je znát. P. starosta
uvedl, že z hlediska kontrol nejsou žádné výhrady vůči škole. Ing. Čížek uvedl, že na základě
srovnávacích testů je ZŠ také dobrá a pedagogicky kvalitní. Navrhl posílit prezentaci školy
veřejnosti. Upozornil na vztah školy a školky. Děti ze školky školu navštěvují, chodí tam cvičit i
třeba koukat do učeben na zvířátka. Není však propojenost s rodiči. Ing. Čížková dále uvedla, že
rodičům vadí spojené třídy na prvním stupni. Je to však začarovaný kruh, dokud je málo dětí,
musí být třídy spojeny. Snad se časem škola dopracuje zpět k takovému počtu žáků, aby spojené
třídy být nemusely. Podala názor, že ke zvýšení počtu děti může výrazně pomoc právě pořízení
mikrobusu, které škola připravuje. Tím rozšířila debatu zastupitelů i na toto téma. P. starosta
připomínal fakt, že udržitelnost školy je nutná také z hlediska splnění podmínek vztahujících se
k dotaci na zateplení školy. Ukončil pak celou diskuzi tím, že je potřeba, aby se zastupitelstvo
vyjádřilo k některým zásadním krokům, které s provozem MŠ a ZŠ souvisí.
Zastupitelé schválili závazné ukazatele finančních rozpočtů pro příspěvkové organizace Mateřská
škola 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 rozpočty obou organizací v průběhu školního roku navyšovat.
Hlasování: pro 5, proti 2, zdržel se 1. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo vzalo 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 vlastní dopravním prostředkem, který by byl zakoupen
z rezervního fondu ZŠ a případných sponzorských darů ve prospěch ZŠ.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí záměr starosty městyse na propojení obou subjektů, tedy
příspěvkových organizací ZŠ a MŠ pod jedno manažerské a ekonomické řízení. Vzhledem ke
zřejmé administrativní náročnosti záměru požaduje bližší informace a stanoviska rozhodných
orgánů. Starosta pověřil místostarostku ing. Čížkovou ke spolupráci s ředitelkami ZŠ a MŠ a
přípravě souboru následných postupů směřujících k eventuálnímu sloučení těchto organizací
k datu 1. 9. 2014. O průběhu příprav bude ing. Čížková podávat průběžné informace na
poradách zastupitelstva.
Pan starosta informoval o tradičním setkání Týnců dne 21. 6. 2014 v Týnci nad Sázavou.
Informoval o možnosti účasti na setkání, bude vypraven autobus. Bude potřeba postavit
družstva do některých disciplín, které jsou nabízeny. Mělo by se obsadit hasičským sborem. P.
Vejražka se soutěží zúčastnit nechce, navrhl, aby jeli dva. Další možná disciplína je malý fotbal.
Vypraví se celé zastupitelstvo plus další. P. starosta ustanovil pracovní komisi ve složení starosta,
asistentka starosty, předseda kontrolního výboru Bc. Čížek a zastupitel P. Buk. Na dopravu a na
pořízení upomínkových předmětů s tématikou městyse uvolnil z rozpočtu 15.000 Kč.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Asistentka starosty informovala o zpracovaném návrhu Strategického plánu rozvoje městyse
Panenského Týnce na období let 2014 až 2020, o jeho účelu z hlediska čerpání dotací a o
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možnosti úprav a aktualizace dokumentu. Dále informovala, že dokument bude veřejný a bude
umístěn na webové stránky městyse. Zastupitelstvo návrh dokumentu schválilo.
Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 1. Návrh byl přijat.
Zastupitelé a p. Švajcr vedli diskuzi nad znakem Panenského Týnce. Městys má znak vydržený,
může ho používat. Čížek navrhl podat žádost o zoficiálnění znaku. Stojí to kolem 25 tis. Kč. Nutná
spolupráce s heraldikem. Na oficiální tisk znak ale používat nejde. Není to jednoznačné, vyplatilo
by se dotáhnout do konce. Bc. Čížek má znak překreslen do elektronické podoby, je potřeba ho
ale přesně popsat.
Pan starosta podal informaci o záměru výměny veřejného osvětlení za nízkoenergetická svítidla
a osazení neosvětlených míst v městysi. Nízkoenergetická svítidla jsou nyní v obci umístěna tři,
jedno až na konci obce, dvě v centru. Není dobře nastaven výložník, neosvětluje nyní tedy
vozovku, ale dům a trávník. Proběhla diskuze nad osvětleností městyse. P. Buk tvrdil, že toto
světlo přesvítí to žluté, osvětlení tedy bude zřejmě lepší. Pan starosta informoval o zpracování
pasportu. Až bude hotov, bude přesně vidět stav sloupů a navržené úpravy sloupů, sloupy budou
očíslovány a popsáno jaké osvětlení spotřebují. Investice by měla proběhnout formou úvěru, kdy
úvěr bude splácen z úspor. Vše se připravuje, výše úspor bude spočítána. Osvětlení směrem
k ovčínu, jsou tam tři sloupy, není tam sloupy protažena kabeláž, je tam tma. Sloupky nejsou
vyhovující a je doporučeno je nastavit, aby bylo dosaženo co nejširšího úhlu. Tam by se
nemuselo čekat na celkovou revitalizaci VO a mohly by se tam rovnou osadit tato
nízkoenergetická svítidla. Jedná se pouze o návrh. Je třeba vyhodnotit životnost svítidel a dobu
splácení. Více informací najdou zastupitelé na internetu.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Pan starosta podal informaci k církevním nárokům na nemovitostech v katastru Panenský Týnec.
Přicházejí žádosti pozemkového fondu o vyjádření se městyse k vydání nemovitého majetku na
katastru Panenský Týnec. Jedná se o pozemky vztahující se k R7 a zemědělské pozemky, které
jsou individuálně řešeny s jejich vlastníky. Městys nemá k těmto pozemkům žádný vztah takový,
který by vydání bránil. V současné době tedy městysi v souvislosti s církevními restitucemi
nevyplývají žádné problémy.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Pan starosta podal informaci k odvozu nebezpečného odpadu dne 24. 5. 2014, jedná se o
sobotu. Odvoz zajistí firma Marius Pedersen. Systém bude stejný, jako vždy byl, odpad bude
svezen na určené místo, nebude nikde po obci, společnost odveze z tohoto místa, organizaci a
zabezpečení zajistí veřejně prospěšní pracovníci. Bude potřeba osvěta veřejnosti.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Dále pan starosta informoval o některých nesjízdných místech pro svoz odpadu v uplynulém
týdnu kvůli rozježděnému sněhu, komu nebylo svezeno, bude mu svezeno v dalším týdnu. Tato
místa byla posypána a byla zajištěna jejich sjízdnost.
Pan starosta podal informaci o opatřeních ze strany městyse a DI PČR Louny souvisejících
s vysokou nehodovostí na křižovatce ze Sulce na Panenský Týnec, jedná se o komunikaci číslo

23725 ve tvaru „T“. Rozjetá auta tam občas skončí v poli, majiteli p. Bukovi se to
samozřejmě nelíbí. V návrhu je optická brzda. Mohli by na křižovatku upozorňovat více
varovnými tabulemi. Značka, která tam je, není ani reflexní. Takže bude vyměněna a na
jaře bude provedena ta optická brzda.

19. Pan Švajcr připomněl v rámci diskuze okolo strategického plánování městyse Panenský

Týnec nedokončenou rekonstrukci hrobky. Dále se ptal na oprávněnost schválené výše
cestovného pro starostu a na důvod zaměstnání asistentky starosty. Pan starosta a
zastupitelé dotazy zodpověděli. Cestovné je v souladu s právními předpisy a jeho výše se
odvíjí od použití osobního vozidla, platí se amortizace, nejen spotřeba paliv. Vozidlo
původně zakupované pro potřeby úřadu a hasičů, slouží pouze hasičům a nelze ho
používat zároveň pro potřeby úřadu. Asistentka starosty byla zaměstnaná na základě
splnění podmínky dotace na zateplení školy, kterou bylo vytvořit nové pracovní místo.
Zastupitelé vidí přínos v možnosti aktivně se zapojit do dotačních programů.
20. Člen NK ing. Henzl přečetl usnesení.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

Zapisovatel: Novotná

Ověřovatel zápisu: Bc. Čížek, p. Buk

