Obec Týn nad Bečvou

Zápis
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou, které se konalo
dne 27. května 2019 od 18:00 hodin na velkém sále Obecního úřadu Týn nad Bečvou
1. Zahájení, určení zapisovatele, zvolení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise zasedání Zastupitelstva
obce Týn nad Bečvou.
Zasedání ZO zahájil starosta obce, Ing. Antonín Ryšánek, v 18:04 hodin a přivítal členy ZO a občany obce.
Přítomno bylo 13 zastupitelů. Omluveni byli Bc. Josef Vaculin (dojde později) a Bc. Roman Svoboda. ZO po
projednání určilo zapisovatelkou Zdeňku Mikulíkovou a ověřovateli zápisu Ing. Vojtecha Hanudel’a a Milenu
Seitlovou. ZO po projednání zvolilo návrhovou komisi se složení: předseda Břetislav Brázda, členové Mgr.
Martin Černý a Bc. Pavel Procházka.
ZO Týn nad Bečvou po projednání:
1. Určuje zapisovatelku:
Zdeňku Mikulíkovou
2. Zvolilo ověřovatele zápisu:
Ing. Vojtech Hanudel‘, Milena Seitlová
3. Zvolilo návrhovou komisi usnesení ZO:
předseda:
Břetislav Brázda,
členové: Mgr. Martin Černý, Bc. Pavel Procházka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
2. Program 4. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou.
Starosta navrhnul, aby se zasedání řídilo programem jak byl navržen.
Nebyly připomínky, starosta dal hlasovat o programu 4. zasedání ZO.
Návrh usnesení:
ZO Týn nad Bečvou po projednání:
Schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
3. Zpráva o činnosti Rady obce Týn nad Bečvou od minulého zasedání Zastupitelstva obce
Týn nad Bečvou.
Starosta seznámil zastupitele s činnosti RO od minulého zasedání ZO. Nebyly připomínky, návrhová komise
přečetla usnesení a starosta obce dal hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Týn nad Bečvou po projednání:
Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Týn nad Bečvou od minulého
zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
4. Kontrola plnění usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou ze dne 25.02.2019.
Nebyly dotazy a připomínky, návrhová komise přečetla usnesení a starosta obce dal hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Týn nad Bečvou po projednání:
Bere na vědomí kontrolu usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce
Týn nad Bečvou ze dne 25.02.2019.
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Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
5. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou od počátku volebního období
2018 – 2022.
Starosta obce seznámil zastupitele s formou kontroly plnění usnesení ZO, vypracovaná přehledná tabulka je
zastupitelům již známa, ve které je jasně vidět, které body usnesení jsou již splněny a které trvají. Nebyly
otázky, návrhová komise přečetla usnesení a starosta obce dal hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Týn nad Bečvou po projednání:
1. Bere na vědomí přednesenou zprávu o kontrole plnění usnesení ze Zastupitelstva
obce Týn nad Bečvou od počátku volebního období 2018.
2. Vypouští ze sledování splněná usnesení.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Týn nad Bečvou za rok 2018.
Starosta obce vysvětlil, že se jedná o audit z Olomouckého kraje, seznámil o průběhu kontroly, jaké byly
připomínky, audit dopadl dobře. Nebyly dotazy a připomínky, návrhová komise přečetla usnesení a starosta
obce dal hlasovat.
ZO Týn nad Bečvou po projednání:
Bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Týn nad Bečvou
za rok 2018 provedeného Odborem kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
dne 04.02.2019.
Hlasování: pro 13, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
7. Návrh Závěrečného účtu Obce Týn nad Bečvou za rok 2018.
Starosta obce objasnil, že se jedná o celkové účetnictví, inventury. Nikdo neměl dotazy a připomínky, návrhová
komise přečetla usnesení a starosta obce dal hlasovat.
ZO Týn nad Bečvou po projednání:
1. Schvaluje předložený návrh Závěrečného účtu obce Týn nad Bečvou za rok 2018,
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Týn nad Bečvou za rok
2018,
2. Schvaluje účetní závěrku obce Týn nad Bečvou sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2018,
3. Souhlasí s celoročním hospodařením obce Týn nad Bečvou za rok 2018 a to bez
výhrad.
Hlasování: pro 13, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
8. Rozpočtové opatření č. 3/2019 k rozpočtu obce pro rok 2019.
Starosta obce objasnil, že rozpočtové opatření souvisí volnými prostředky obce, aby dělaly další peníze, proto
se založil terminovaný účet. Z tohoto důvodu se musí udělat rozpočtové opatření kvůli účetnictví, bylo to
konzultováno s krajem.
ZO Týn nad Bečvou po projednání:
1. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 k rozpočtu obce pro rok 2019 dle důvodové
zprávy,
2. Schvaluje změnu stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech v částce
10.000.000 Kč na straně příjmů a aktivní krátkodobé operace řízení likvidity na straně
výdajů v částce 10.000.000 Kč.
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Celková částka rozpočtu po úpravě činí
na straně příjmů 17.039.000,-Kč
na straně výdajů 17.039.000,-Kč
Hlasování: pro 13, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
9. Poskytnutí programových dotací – grantů v roce 2019.
Starosta vysvětlil zastupitelům a občanům granty a grantovou komisi. Rada obce ponechala granty dle návrhu
grantové komise, nyní musí schválit zastupitelstvo obce. Paní Janýšková, jako předsedkyně grantové komise si
vzala slovo a objasnila granty.
Nebyly dotazy, návrhová komise přečetla usnesení a starosta obce dal hlasovat.
ZO Týn nad Bečvou po projednání:
1. Schvaluje
a) poskytnutí programových dotací – grantů pro rok 2019 v jednotlivých vyhlášených oblastech dle
důvodové zprávy,
b) uzavření Veřejnoprávních smluv v ev. číslech K-01, K-02, K-04, K-05, K-06 K-07 dále ST-01, ST-02,
ST-03 dále Z-01, Z-02, Z-03, Z-04 dle důvodové zprávy.
2. Pověřuje starostu obce podpisem smluv o poskytnutí grantů uvedených v bodě 1b.
T 15.6.2019
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
10. Informace předsedy Finančního výboru o provedené kontrole.
Starosta obce vysvětlit, že finanční výbor měl již první kontrolu na obecním úřadě. Doporučení od finančního
výboru se již zapracovalo, aby se používalo. Předsedkyně finančního výboru Milena Seitlová informovala, že se
již objasnilo na radě obce, kde byla přizvána k seznámení s kontrolou.
Nebyly dotazy a připomínky, návrhová komise přečetla usnesení a starosta obce dal hlasovat.
ZO Týn nad Bečvou po projednání:
Bere na vědomí zprávu Finančního výboru o provedené kontrole, která proběhla dne 29.04.2019.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
11. Výzva na pořízení nového dopravního automobilu v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra
JSDH_V2_2020.
Starosta obce informoval, že se musí schválit žádost o dotaci. Jedná se o automobil hasičům na převoz lidí.
Je to nutnost hlavně z bezpečnostního důvodu.
Dotaz Mizera - bude to jen pro hasiče?
Starosta - ne i pro potřeby obce, rozhodně ne na soukromé akce.
Nebyly připomínky, návrhová komise přečetla usnesení a starosta obce dal hlasovat.
ZO Týn nad Bečvou po projednání:
1. Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt pořízení nového dopravního
automobilu do dotačního programu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky Účelové investiční dotace pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, výzva JSDH_V2_2020: Pořízení nového
dopravního automobilu.
2. Pověřuje starostu obce podáním žádosti.
T: 14.06.2019
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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12. Podání žádosti o dotaci na projekt Brownfield dotace z MMR na rekonstrukci budovy č.p. 160.
Starosta obce vysvětlil, že se jedná o projekt na kterém se pracuje, budovy mezi Jednotou a obecním úřadem.
Z této budovy a přístavby chceme udělat zázemí pro zásahovou jednotku hasičů a zásahové auto a pro
zaměstnance (provozní). Objekt se podařilo zapsat do Brownfieldu. Díky tomu můžeme mít i 70% dotace,
pokud se dodrží určité podmínky, které splňujeme.
18:29 hodin – došel Bc. Josef Vaculin.
Nikdo připomínky ani dotazy. Návrhová komise přečetla usnesení a starosta obce dal hlasovat.
ZO Týn nad Bečvou po projednání:
1. Schvaluje obsah projektu „Stavební úprava, změna užívání a přístavba objektu č.p.
160“ a schvaluje podání žádosti o dotaci na tento projekt do podprogramu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití.
2. Pověřuje starostu obce podáním žádosti.
T: 31.05.2019
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 (Vaculin)
Usnesení bylo schváleno.
13. Dotace na pořízení DHM (drobného hmotného majetku) z Olomouckého kraje.
Starosta obce vysvětlil, že Olomoucký kraj dává 35.000,- na drobný majetek. Chceme zažádat o dataprojektor a
plátno. Není tam žádná spoluúčast. Nebyly připomínky, návrhová komise přečetla usnesení a starosta obce dal
hlasovat.
ZO Týn nad Bečvou po projednání:
1. Prohlašuje, že budova č.p.68 na adrese Náves B. Smetany, 751 31 Týn nad Bečvou,
na parc. č. st.33 v k.ú. Týn nad Bečvou, ve které se nachází obecní kulturní sál, je ve
výlučném vlastnictví Obce Týn nad Bečvou, Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad
Bečvou, IČ: 00850641, a na zmíněném majetku neleží žádná omezení vlastnického
práva (břemena, zástavy apod.).
2. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci a s realizací akce „Obnova drobného majetku
kulturního sálu v Týně nad Bečvou“, na kterou je požadovaná dotace z Programu na
podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce
2019. Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou tímto deklaruje závazek ponechat
veškerý majetek pořízený z této dotace po dobu minimálně 10 let v majetku obce.
T: 06.06.2019
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
14. Časový plán řádných schůzí RO a ZO na 2 pololetí roku 2019.
Starosta seznámil s plánem schůzí RO a zasedání ZO na 2. pololetí 2019. 24.6.2019 bude veřejné projednávání
územního plánu. Díky tomu bude koncem června RO a na začátku července ZO, aly se změna územního plánu
schválila a lidé mohli začít tohoto územního plánu využívat.
ZO Týn nad Bečvou po projednání:
Bere na vědomí časový plán řádných schůzí RO a časový plán zasedání ZO v
2. pololetí r. 2019.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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15. Podpora projektu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III pro žadatele nemovitostí v katastrální území
Týn nad Bečvou.
Starosta informoval, že Olomoucký kraj vyhlásil poslední dotaci na výměnu kotle, jsme v území zhoršeného
ovzduší, proto kraj přidává 7.500,- korun, v radě jsme předjednali, abychom tuto dotaci podpořili, že úspěšným
žadatelům přidáme 2.500,- Kč.
Vaculin-kdo peníze 7.500,- Kč dostane. Starosta- 7.500,- je daných, dostane každý.
Je to pro majitele nemovitostí, není to pro občany Týna nad Bečvou, ale majitele nemovitosti v k.ú. Týn nad
Bečvou.
ZO Týn nad Bečvou po projednání:
1. Schvaluje příspěvek ve výši 2.500,- Kč za podmínek dle důvodové zprávy, pro
majitele nemovitosti v k.ú. Týn nad Bečvou, kteří předloží schválenou a
proplacenou Kotlíkovou dotaci v Olomouckém kraji III.
2. Pověřuje starostu obce podpisem Darovací smlouvy po předložení přidělené a
proplacené dotace Olomouckým krajem.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
16. Diskuse.
Pracujeme na projektech:
Revitalizace obecního úřadu, bývalá masna, multifunkční hřiště, školní výuková zahrada, odkanalizování obce,
chodníky Lipnická-Záhorská.
Minulý týden byly povodně, které ohrozily některé naše objekty, voda se vylila na cyklostezku a další objekty.
Informovali jsme obyvatele, monitorovali jsme situaci. V pátek dobrovolní hasiči a profesionálních hasičů a
dobrovolných hasičů Lhoty a Lipníka nad Bečvou. Tím chci všem co se podíleli poděkovat, ať už hasičům,
dobrovolníkům i občanům, kteří poskytli občerstvení.
Dále územní plán, který jsem již osvětlil.
Vaculin – chci abychom na příštím zasedání projednali pravidla pro zacházení s movitým majetkem, vyhlašování
záměrů. Tím se vyhneme problémům a vyhneme se dohadům. Pokud je něco napadáno je to vždy vyhlašování
záměrů. Dále jak nakládat s věcným břemenem. Předal sepsaná pravidla zapisovatelce. Věřím, že se příští
zastupitelstvo o tom pobavíme.
Starosta-vše, co se týká záměru a nakládání s majetkem je dáno zákonem, dosud, i když to není nutné vždy
záměr vyhlašovala rada nebo zastupitelstvo.
Hanudel‘-nenašel jsem na internetu, rád bych dostal směrnici o veřejných zakázkách a jednací řád rady obce, na
webových stránkách obce není. (objasnění - na webové stránky se vnitřní směrnice ani jednací řád rady obce
nevyvěšuje). Dále rada obce porušila své pravomoci, když na druhé schůzi schválila stavbu plotu Černých, byl
bych rád, kdyby se to dalo do zastupitelstva, třeba dodatečně. Dále, jak to dopadlo s panem Chrobákem. Dále
pokácení topolů- zda to bylo nutné. Byly to historické stromy, některé si nezasloužily být pokáceny,
samozřejmě ty nemocné ano, ale ne ty zdravé.
Starosta-s panem Chrobákem jsme v radě měli schůzku, téma se znovu otevřelo, je to nedořešená záležitost,
která se vleče řadu let, radní se seznámili s tímto problémem, pan Chrobák se také vyjádřil, jeho pohled na věc
je zatím neměnný. Rozhodovala minulá a předminulá rada. Dáme mu na stůl to, co bylo již schváleno
usnesením. Zatím se v tom zorientováváme.
Kácení bylo projednáno na životním prostředí. Topoly byly proschlé, popraskané, bylo to projednáno v části
komisí, kácelo se na našem území a hlavně na území Jezernice. Bylo to projednáváno i se starostkou Jezernice.
Je posudek, není doporučeno ošetřování stromů, je to v záplavovém území, při zaplavení by mohlo dojít
k vyvrácení, vše se kácelo z bezpečnostních důvodů. Velké bezpečnostní riziko. Zatím není provedeno všechno
kácení.
Hanudel´-myslím si, že to nebylo dobré rozhodnutí.
Starosta- budou zasázeny nové stromy. Bylo tam velké bezpečnostní riziko.
Sazima- se zakoupením stromů se musí chvíli počkat, stromy nemají zatím dostatečný kořenový bal.
Janýšková-nerozumím dotazu Hanudel’a, otázce na plot pana Černého. Je tam něco, co by zastupitelé měli
vědět?
Starosta- obec-Černý směna pozemků, stavba plotu na základě žádosti, plot není pevně spojený se zemí, není to
pevná stavby.
Černý-také tomu nerozumím, byla tam směna, nájem.
Hanudel‘- povolení je nad rámec pravomoci rady obce, zastupitelstvo musí rozhodovat o nakládání s majetkem
obce.
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Mizera- k topolům, byla tu lípa, byla ošetřována, stálo to spoustu peněz, až se shodil zjistilo se, že byl úplně
díravý.
Vaculin-strom se léčil dokud byl zdravý.
Mizera-dotaz na Vaculina, jestli už našel kartu z fotopasti.
Vaculin-odpověď jsem dostal.

Kůřilová-jaký je záměr s bývalým revírem.
Starosta-přemýšlíme nad komunitním centrem spojeným se sociálním bydlením, zatím to není rozjeto, budeme
se tím zabývat. Určitě nechci, aby tam byl stavební dvůr nebo skládky. Spíš klidová zóna, parčík, spojený
s bydlením.
Grossman-k topolů, stromy se dožívají cca 300 let, topoly byly skáceny po 100 letech , topoly byly zdravé, dle
místního odborníka, odhadní cena jednoho topolu je 50.000,-korun . Dále, kdo rozhodl o skácení, protože
správní řízení žádné neproběhlo.
Starosta-vše proběhlo podle zákona, bezpečností riziko bylo natolik velké, obci nevznikla žádná škoda, stromy
byly zničené, máme posudky.
17. Závěr.
Starosta poděkoval zastupitelům a občanům a ukončil v 19:04 hodin 4. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad
Bečvou.

Zápis byl vyhotoven dne 31.05.2019

Zapsala:
Zdeňka Mikulíková

……………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Vojtech Hanudel‘

…………………………………….

Milena Seitlová

…………………………………….

Ing. Antonín Ryšánek, starosta obce ………………………………………..
Marek Sazima, místostarosta obce ………………………………………..
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