Usnesení z 2. zasedání
Zastupitelstva městyse Panenský Týnec
konaného dne 25. 3. 2014
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí
1.

informaci o plnění předcházejících usnesení zastupitelstva přednesenou předsedou
KV

2.

nulový odpisový plán MŠ na rok 2014

3.

předložený plán směrnice městyse Panenský Týnec pro evidenci veřejných zakázek

4.

informaci starosty k technickému stavu chrámové věže a doporučuje zajištění její
opravy

5.

informaci starosty o výsledku provedené kontroly k hospodaření městyse
provedenou KÚÚK dne 20. 4. 2014

6.

informaci starosty k přípravě následných voleb do Evropského parlamentu ve dnech
23. 5. a 24. 5. 2014.

7.

informaci a zápis KV o provedené kontrole hospodaření ZŠ a MŠ.

Zastupitelstvo městyse schvaluje a ukládá:
1.

schvaluje přebytkový rozpočet městyse Panenský Týnec na rok 2014 i se všemi
změnami, které vzešly z jeho projednávání a to v příjmové části 6 851 000,- Kč a ve
výdajové části 6 702 000,- Kč, s přebytkem 149 000,- Kč

2.

schvaluje odpisový plán pro rok 2014 ZŠ Panenský Týnec v celkové výši 5 952,- Kč

3.

schvaluje proplacení faktury ve výši 19 602,-Kč ve prospěch firmy Kabelspoj s. r. o.
za dodání a provedení montáže veřejného osvětlení v prostoru cesty na Ovčín

4.

ukládá starostovi městyse Panenský Týnec, aby v nejkratším možném termínu podal
žádost o dotaci na pořízení technického zařízení za účelem snížení prašnosti
v městysi a to z dotačního titulu OPŽP

5.

schvaluje poskytnutí příspěvku ZŠ Panenský Týnec ve výši 250 000,- Kč na posílení
investičního fondu ZŠ za účelem pořízení školního mikrobusu Renault Traffic 2,0
dCi, 66 kW/90 k L1H1P1 Passenger dle předložené obchodní nabídky, rozpočtová
změna bude projednána a schválena na následujícím zasedání Zastupitelstva
městyse Panenský Týnec

6.

schvaluje převedení částky ve výši 190 000,- Kč z rezervního fondu ZŠ do
investičního fondu ZŠ též za účelem pořízení školního mikrobusu specifikovaného
v předchozím bodě

7.

schvaluje čerpání částky z investičního fondu Základní školy Panenský Týnec ve výši
do 500 000,- Kč na pořízení nového školního mikrobusu specifikovaného
v předchozím bodě

8.

schvaluje poskytnutí příspěvku Základní škole Panenský Týnec ve výši 5 000,- Kč na
úhradu nájmu sálu sokolovny v rámci uspořádání 4. Benefičního školního plesu,
rozpočtová změna bude projednána a schválena na následujícím zasedání
Zastupitelstva městyse Panenský Týnec

9.

schvaluje zadání zakázky „Rekonstrukce střechy garáže hasičské zbrojnice“ dle
Směrnice č. 1/2008, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, článku 2
odstavce b) přímo jednomu dodavateli, tj. firmě Vlastimil Fronk FROJAN – Střechy, a
to z důvodu výhodnosti nabídky

10. schvaluje záměr městyse pronajmout část budovy pivovaru č. p. 7 (varna) ke
komerčním účelům
11. schvaluje záměr městyse Panenský Týnec k odprodeji motorového vozidla zn. Škoda
706 CAS 24 RTHP SPZ 1U2 37-80 užívaného JSDH Panenský Týne jako nepotřebné
vozidlo za částku 50.000,-Kč ve prospěch jednotky sboru dobrovolných hasičů Peruc.
Pověřuje starostu městyse Panenský Týnec k vypracování kupní smlouvy a
projednání celého převodu se starostou městyse Peruc. Výtěžek bude zahrnut do
rozpočtu městyse a dle potřeby použit ve prospěch JSDH Panenský Týnec.

Za návrhovou komisi:

místostarostka městyse
Ing. Šárka Čížková

Ing. Henzl Václav
Pecinka Jan

starosta městyse
Petr Bárta

