Obec Týn nad Bečvou
Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou
tel.č.: 581 797 077 | e-mail: obectyn@seznam.cz

ZÁPIS
zasedání číslo 5 Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou
konané dne 29. 8. 2019 v velký sál obecního úřadu od 18:00 hod.

Přítomno:
Omluveni:
Neomluveni:
Předsedající:
Zapisovatel*:
Ověřovatelé zápisu: ,
*Předsedající v souladu s jednacím řádem obce určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Zahájení, určení zapisovatele, zvolení ověřovatelů zápisu a volba návrhové
komise zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou.

Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele, zvolení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise zasedání Zastupitelstva
obce Týn nad Bečvou.
2. Program 5.zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou.
3. Opatření obecné povahy Změna č.3 územní plán Týn nad Bečvou.
4. Varianta oddílné kanalizace v obci Týn nad Bečvou.
5. Diskuse.
6. Závěr.

Diskuze:
: Zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou, Ing. Antonín Ryšánek v 18:03 hodin a přivítal členy ZO a
občany obce. Přítomno bylo 11 zastupitelů. Omluveni byli Bc. Josef Vaculin, Mgr. Martin Černý, Ing.
Vojtech Hanudel' a Mgr. Stanislava Schotliová. ZO po projednání určilo zapisovatelkou Zdeňku
Mikulíkovou a ověřovateli zápisu Ing. Martin Křejčiřík a Prokop Holý. ZO po projednání zvolilo
návrhovou komisi se složení: předseda Břetislav Brázda, členové Bc. Pavla Janýšková a Ing. Martina
Zdráhalová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Určuje zapisovatelku:
2. Zvolilo ověřovatele zápisu:
3.Zvolilo návrhovou komisi usnesení ZO:

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Zdeňku Mikulíkovou
Ing. Martin Krejčiřík
Prokop Holý
předseda: Břetislav Brázda
členové: Bc. Pavla Janyšková
Ing. Martina Zdráhalová
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Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/2019 - ZO5 bylo schváleno.

2. Program 5.zsedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou.
Diskuze:
: Starosta navrhnul, aby se zasedání řídilo programem jak byl navržen. Nebyly připomínky, starosta dal
hlasovat o programu 5. zasedání ZO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Schvaluje program 5. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou.
Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/2019 - ZO5 bylo schváleno.

3. Opatření obecné povahy Změna č.3 územní plán Týn nad Bečvou.
Diskuze:
: Starosta obce seznámil s časovým a funkčím průběhem změny územního plánu, který se začal měnit cca
před dvěma lety. Město Lipník nad Bečvou jakožto pořizovatel chystalo veškeré podklady -odbor
regionálního rozvoje. Zdráhalová-dotaz k námitkám, jaké námitky schvalujeme. Starosta-byly námitky, se
kterými se pořizovatel vypořádal. Přečetl námitky- ČEZ-námitka se týká vNN Nošovice-Prosenice,
Vybíralovi-umístění cesty přes pozemek. Neumísťuje se cesta, pouze se tvoří územní rezerva. Námitky
byly zpracovatelem a pořizovatelem zapracovány. Nebyly další dotazy a připomínky, starosta dal
hlasovat
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Schvaluje rozhodnutí o námitkách
2. Vydává Opatření obecné povahy Změna č.3 územní plán Týn nad Bečvou.
3. Pověřuje starostu vyvěšením oznámení o vydání Opatření obecné povahy.

T: 31.8.2019
Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/2019 - ZO5 bylo schváleno.
Přílohy:
Titu, přílohy, výroky, Mapy, odůvodnění

4. Varianta oddílné kanalizace v obci Týn nad Bečvou.
Diskuze:

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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: Bod, který souvisí s budováním oddílné kanalizace v obci. Do konce srpna bude podepsána smlouva na
projekt. Budou dvě etapy, 1. etapa je ulice Lipnická a Záhorská, 2. etapa zbytek obce. Je vypracovaná
studie. Jsou dvě možnosti. 1. čistírna odpadních vod Lipník nad Bečvou, VaK by splaškovou vodu příjmul.
2. zbudování oddílné kanalizace, vlastní ČOV. Přikláníme se k vlastní ČOV. Schvalujeme, že chceme
oddílnou kanalizaci s vlastní ČOV. Zdráhalová- při projektování je potřeba ochránit proti voděprotipovodňová ochrana, zapracovat. Starosta-určitě, projektant je zkušený a pokud to má smysl, tak to
zapracuje. Zdráhalová-je potřeba vědět, kolik by nás to stálo. Starosta-je to velký projekt, projektant
bude procházet dědinu, bude projektovat trasy, bude řešit věcná břemena, musíme být vstřícní. Dají se
na to sehnat peníze, je ale nejvyšší čas. Svoboda-předseda stavební komise, přečetl důvodovou zprávu ze
studie, klady i zápory obou variant. Stavební komise doporučuje vlastní ČOV. Mizera-jestli projektant
počítá s tím, co s pozemky, které nelze řešit samospádem. Starosta-zatím ne, je to studie, zatím se
nechodilo po vesnici. Mizera-kdo vybuduje svou čistírnu, musí ji zrušit a udělat si znovu jímku. Starostaano. Dotace je na hlavní řád, možná fousy. Na ostatní věci byly dotace dřív, teď již není. Seitlová-kolik %
bude dotace. Starosta-přepočítavá se to podle počtu lidí, může být cca 50-60-70% max. Procházka-ale
jistota to není. Adamec-čistírna bude kde? Starosta-tam, kde je v součastnosti. Adamec-1. čistírna na
konci ulice Smetanova, 2. funguje? Starosta-1. řekne projektant jestli zůstane, 2. je funkční. Nebyly další
dotazy, starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Schvaluje variantu oddílné splaškové kanalizace s napojením na vybudovanou vlastní ČOV v obci Týn nad
Bečvou.
Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/2019 - ZO5 bylo schváleno.
Přílohy:
Studie odkanalizování, Plán - ČOV, VÝTLAK, Náklady, Opravy, Důvodová zpráva_ZO 5_kanalizace

5. Diskuse.
Diskuze:
: Starosta obce seznámil s : Novým programem pro tvorbu rady a zastupitelstva. Průběhem rekonstrukce
silnice II/437, dokončeno Lipník nad Bečvou-Mlýn, tento týden se zruší semafor. Úplně uzavřen úsek
mlýn-Týn nad Bečvou. Kanalizací-od září se začíná projektovat. Nákupem traktoru-s dalším traktorem se
odbourá ZD. Extravilan- Státní pozemkový úřad by měl zahájit státní pozemkovou úpravu v našem
katastru. Katastr za točnou směrem k Lužím je divoký. Obec Jezernice je vstřícná jednání, aby se
upravila hranice katastru, ve variantě směna 1:1 nebo hranici by určila Bečva. Hody- pátek hasiči
zábava, sobota fotbal, hudby, kolotoče. Diskuze: Holý- odpady, stavební komise se bavila o řešení nákupu
kontejnerů pro občany, Máme drtičku, která by se mohly likvidovat větve. Máme místo , kde větve
likvidujeme žárem. Kontejnery se mi nelíbí proto, že odnaučíme lidi třídit odpad. Když bude kontejner
doma, nebude se odpad do něj třídit. Starosta-je to dotace na nádoby na plast, bioodpad, popelnice na
tříděný plast. Holý- od 1.1.2020 povinnost sbírat oleje. Starosta-to už platí od letošního roku, na podzim
bude nová vyhláška na stanovení ceny komunálního odpadu a tříděný odpad. Holý- na poradě bylo
řečeno, že špatně čteme vyvěsky, neúčastníme se jednání. Apeluji na to, abychom pořádně četli, ať
nedochází k pochybení. Nový stroj-ať se neseče když je mokro, nezvládá to. Starosta- je to profesionální
stroj, zvládá mokrou trávu. Tráva přerostla, budou se muset některá místa přejet dvakrát. Domes-potok
Svinec, hráz, roura, zda se něco zvažuje. Starosta-poděkoval všem, kdo se podíleli na odstranění
následků povodně, potoku Svinec. Od lesa po vpusť je vše vybagrováno, zbývá lesní úsek, lesy ČR pracují
na vyklízení, je studie na potok Svinec, vznikly by jezírka, dotace na Svinec. Řešíme intenzivně a budeme
řešit. Svoboda-největší problém bylo množství vody, která spadla v krátné době, ale dále se spláchla
navezená tráva od lidí, která rouru ucpala. Je potřeba nevozit binec tam, kde nepatří. Mizera-já to
nemůžu poslouchat, na minulých schůzích p. Vaculin odpověděl, že to již nepatří obci ale lesu. Starostavšichni si vzali ponaučení. Adamec-k vodě-dělat hráz svépomocí nad vesnicí je nemyslitelné. Křižovatkaobec by mohla zatlačit, aby se křižovatka lépe vyznačila, umístit značku nebo načárat, u mlýna. Starostatohle řeší kraj. Svoboda-obec jako taková asi nemá možnost do toho zasáhnout, můžeme poslat žádost z
naší obce. Severa-Mizera prosazoval zatrubňování Svince, musíme se připravit na klimatické změny, lidé
si musí uvědomit, že k tomu bude docházet častěji, k povodním. Zdráhalová-provádět štěpkování haluzí
místo pálení a štěpky nabízet zdarma lidem. Kundera-je potřeba zjistit zájem od lidí. Sazima-k Svinci, je
studie, možnost získat dotaci k revitalizaci Svince.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

6. Závěr.
Diskuze:
: Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 hodin, poděkoval zastupitelům a občanům za
účast.
Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Ověřovatelé:

............................................................

............................................................

:

............................................................

Datum vyhotovení:

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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