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 6 Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou
konané dne 21. 10. 2019 v velký sál obecního úřadu od 18:00 hod.

Přítomno:
Omluveni:
Neomluveni:
Předsedající:

Ing. Antonín Ryšánek

Zapisovatel*:
Ověřovatelé zápisu: Bc. Roman Svoboda, Břetislav Brázda
*Předsedající v souladu s jednacím řádem obce určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise.
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise.
2. Program 6. zasedání ZO.
3. Zpráva o činnosti Rady obce Týn nad Bečvou od rady obce č. 8 po radu obce č. 12.
4. Kontrola plnění usnesení 4. zasedání ZO ze dne 27.5.2019 a 5. zasedání ZO ze dne 29.8.2019.
5. Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce od počátku volebního období 2018-2022.
6. Informace předsedy Kontrolního výboru o provedené kontrole.
7. Zrušení směrnice č. 3/2011 Směrnice o dani z přidané hodnoty.
8. Smlouva o smlouvě budoucí darovací, Darovací smlouva a Smlouva o požívání věci mezi Obcí Týn nad
Bečvou a Tělocvičnou jednotou Sokol Týn nad Bečvou.
9. Návrh kupní smlouvy č. IE-12-8002721 KSK/2002/2019, na odkup budovy TS PR_3316 Týn nad Bečvou Pod
skalou a pozemku parc. č. st. 383/2 k.ú. Týn nad Bečvou.
10. Návrh kupní smlouvy na odkup pozemku p.č. 1328 v Obci a k.ú. Týn nad Bečvou.
11. Žádost o odkup pozemku p.č. st. 459/2 dle geometrického zaměření v k.ú. Týn nad Bečvou.
12. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.
13. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Týn nad Bečvou za rok 2019.
14. Vyhlášení záměru na směnu části pozemků p.č. 1093 a p.č. 1284/16 ve vlastnictví obce za části pozemku
p.č. st. 143 vše v k.ú. Týn nad Bečvou.
15. Představení projektu odkanalizování Obce Týn nad Bečvou.
16. Diskuse.
17. Závěr.
Diskuze:
: : Zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou zahájil starosta obce Ing. Antonín Ryšánek v 18:05 hodin
a přivítal členy ZO a občany obce. Přítomno bylo 15 zastupitelů. ZO po projednání určilo zapisovatelkou
Zdeňku Mikulíkovou a ověřovateli zápisu Břetislava Brázdu a Bc. Romana Svobodu. ZO po projednání
zvolilo návrhovou komisi se složení: předseda Mgr. Martin Černý, členové Milena Seitlová a Bc. Pavel
Procházka. Nikdo neměl připomínky, starosta obce dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Určuje zapisovatelku:
2. Zvolilo ověřovatele zápisu:

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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3.Zvolilo návrhovou komisi usnesení ZO:

předseda: Mgr. Martin Černý
členové: Milena Seitlová
Bc. Pavel Procházka

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 56/2019 - ZO6 bylo schváleno.

2. Program 6. zasedání ZO.
Diskuze:
: Starosta navrhnul, aby se zasedání řídilo programem, jak byl navržen. Hanudel' - chybí mi zde směrnice
sociálního fondu. Starosta - směrnice tam byla, ale proběhl audit, který dal nějaká doporučení, takže se
znovu zpracuje a projde radou, na zastupitelstvu bude na příštím zasedání v prosinci. Nebyly další
připomínky, starosta dal hlasovat o programu 6. zasedání ZO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Schvaluje program 6. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou.
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 57/2019 - ZO6 bylo schváleno.
Přílohy:
Pozvánka na 6. ZO dne 21.10.2019

3. Zpráva o činnosti Rady obce Týn nad Bečvou od rady obce č. 8 po radu obce č. 12.
Diskuze:

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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: Všichni dostali do pokladů všechna usnesení rad. Dotazy k radě č. 8: Hanudel' - usnesení č. 121/2019 - co
se změnilo v organizačním řádu obce proti bývalému. Starosta - chceme postupně zaktualizovat všechny
dokumenty organizačního řádu, teď se s tím jako nová rada a zastupitelstvo seznamujeme, byly to nějaké
kosmetické věci, popravdě teď nevím přesně co se změnilo. Hanudel' - na předposledním zastupitelstvu
jsem žádal, abychom dostali všichni zastupitelé nové dokumenty, třeba směrnici k veřejným zakázkám,
jsou to důležité dokumenty, se kterými by se měli všichni zastupitelé seznámit. Starosta - dobře. Dotazy
k radě č. 9: Vaculin - usnesení č. 133/2019 - rada nemusela uzavírat smlouvu o nájmu plynárenského
zařízení, protože obec nic neporušovala. Obec vždy vyvíjela snahu, aby plynofikaci prodala a měl by to
být zájem i nynějšího vedení, s tím, že černý petr byl na straně plynárny, protože neplatili nájem, teď má
černého petra obec. Teď doporučuji, aby se obec zabývala zřízení fondu oprav a obnovy plynárenského
zařízení. Peníze, které bude inkasovat z nájemní smlouvy by měla ukládat do tohoto fordu. Zájem prodat
plynofikaci by měl pořád být a měl by být trvalý. Starosta - zájem o to, aby se to prodalo máme stále,
plynárny před šesti lety žádaly o úpravu nájemní smlouvy, smlouva byla platná a podepsána před 19 lety,
byla na nájem 1,- Kč, po jednání jsme dohodli smlouvu o nájmu na částku cca 100 tisíc, nabídli nám sami
odkup, ale teď mají stop stav na jakékoli investice, jednání trvalo půl roku, zaplatí nám nájem za celý rok,
v budoucnu se budeme snažit prodat. Ne všechno, co zde bylo řečeno je pravda, některé věci byly trochu
jinak. Vaculin - chci, aby šlo do zápisu, aby se obec zabývala vytvořením fondu oprav a obnovy
plynofikace obce, řešením odpisů. Starosta- dvacet let, kdy byla nájemní smlouva platná a byli jsme
majitelé fond nebyl. Vaculin-protože jsme žádné nájemné nevybírali. Starosta- vybírala se koruna.
Vaculin-nevybírali, jen jednou mě donutili smlouvu podepsat a víckrát jsem ji nepodepsal. S tím, že jestli
dnes obec smlouvu podepsala, udělala krok A musí udělat i krok B. Starosta-uděláme i krok B, na druhou
stranu uděláme to i na vodu a kanalizaci, kde zatím žádný fond není. Budeme vkládat částku jakoukoliv,
bude to částka vázaná, kterou budeme moci disponovat jen na konkrétní paragrafy. Dále dosud co byla
smlouva, tak veškeré náklady šly za obcí, v nové smlouvě opravy do 50ti tisíc korun jdou za nájemcem.
Hanudeĺ-chci se zeptat na sekačku ISEKI, které firmy byly obeslány, kdo byl v komisi na výběrovém
řízení sekačky, ne traktoru, ale sekačky, a kolik stála. Starosta-bylo obesláno 5 firem, ještě se přihlásily
další dvě, v komisi byla celá rada, byla to první zakázka, tak jsme si to chtěli vyzkoušet, sekačka stála cca
490000,- včetně příslušenství. Hanudeĺ-jaké k tomu bylo příslušenství. Starosta-přední hydraulika, vozík
ke koši, deflektor. Jenom hydraulika. Jiří Mizera-plynárenská účtuje za distribuci, bude se měnit cena
distribuce. Starosta-ne, cena je v rámci celé republiky, cena zůstane jako doposud. Hanudeĺ-čeho se týká
smlouva pro hasičskou jednotu. Starosta-pronájem prostor sloužící pro hasičskou, je to revír, chtěli
nějakým způsobem podchyceno, aby nebyli vyhozeni, proto se sepsala smlouva za symbolickou cenu.
Dotazy k radě č. 10: Hanudeĺ-projekt revitalizace obecního úřadu a chodník, byly vyhlášeny výzvy,
následně zrušeny a poté zase vyhlášeny. Popsat celý proces. Starosta-u některých se nám sešly nabídky,
které se nám nezdály, to byly ty chodníky. Vyhlásili jsme to znovu. U úřadu jsme si udělali cenový
průzkum, zrušilo se to a zatím čekáme, zatím jsme to pozdrželi a budeme vyhlašovat znovu. O kanalizaci
se budeme dnes bavit. Dotazy k radě č.11: nejsou dotazy. Dotazy k radě č. 12: Hanudeĺ- bankovních
služeb Sberbank, popsat. Starosta-máme účty u České národní banky, kterou musíme mít, dále KB, která
je provozní a Sberbank. U Sberbank máme dva účty, ty se měnily, aby byly bez poplatků a zřídily se dva
účty, jeden s výpovědní lhůtou měsíc, kde je úročení cca 1,6% a jeden je bez výpovědní lhůty s úročením
cca 1,5%, aby peníze dělaly další peníze. Zefektivnění nám ročně přinese cca 350000,- korun.
Zdráhalová-na jak dlouhou dobu máme ty výhodné podmínky. Starosta- do doby než to vypovíme, na
dobu neurčitou. Seitlová- bod 146, koho se to týká. Starosta-rohový dům za jednotou, čez jim bude
zřizovat přípojku. Svoboda-bod 149 dopis poznatků od občanů a zastupitele, o co se jedná. Starostapřišly dva dopisy, jeden od zastupitele, jeden nepodepsaný. Rada to projednala. Svoboda-to jsem
pochopil, že došly dopisy, chci vědět, zda je můžu vidět. Zdráhalová- můžeme je vidět všichni. Starostamůžete, dopisy se zašlou všem zastupitelům. Svoboda- bod 150- nedoplatky vody, to je jediné opatření,
které se provedlo, že se rozeslaly výzvy, nebo jak se bude dál postupovat. Starosta- ti co nezaplatí budou
odstřiženi. Svoboda-bude jim odpojena voda, tak rozhodla rada? Starosta-ano. Svoboda- a odvoz
komunálního odpadu? Starosta-tam písemná výzva a poté se to předá právníkovi a bude se to vymáhat
soudní cestou. Holý-nevím jestli to půjde jim zastavit vodu, když je to jediný zdroj vody, to neprojde.
Vodu jim nechat a právní cestou. Svoboda-asi to musí být právně konzultováno, ale nevím, že by se
elektrárna zamýšlela nad tím, že by vám nechala elektřinu do doby než ji uhradíte, pošle jednu a druhou
výzvu a elektřinu odpojí, nikde není psáno, že musí být zavedena pitná voda. Proč by měla obec vést
náklady za odběr pitné vody za občany. Kundera - předpokládám, že každý, kdo podepsal smlouvu na
odběr pitné vody podepsal podmínky. My posíláme jen písemné výzvy, možná by to chtělo dát občanům
na vědomí i elektronicky. Svoboda-je potřeba přistupovat individuálně, určitě se bavíme o opakovaných
dlouhodobých dlužnících a je potřeba s tím něco dělat. Vaculin - přečtěte si smlouvu o dodávce pitné
vody a nebylo by to poprvé, co někdo byl odpojen. Hanudeĺ-zejména v odpadech je mnoho dlužníků, je
potřeba to řešit i roky zpětně. Grossman-do jaké výše je termínovaný vklad pojištěn. Starosta-jakýkoli
vklad je pojištěn jen do určité výše. Pojištěno je do výše cca 2,5 milionu korun. Místostarosta-proto jsme
to rozdělili na dva účty. Nebyly další dotazy a připomínky, starosta dal přečíst usnesení a dal hlasovat.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Týn nad Bečvou od předminulého
zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou.
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 58/2019 - ZO6 bylo schváleno.
Přílohy:
vypis usneseni rada c. 12 - 9. 9. 2019, vypis usneseni rada c. 11 - 12. 8. 2019(2), vypis usneseni rada
c. 10 - 17. 7. 2019, vypis usneseni rada c. 9 - 8. 7. 2019, vypis usneseni rada c. 8 - 17. 6. 2019

4. Kontrola plnění usnesení 4. zasedání ZO ze dne 27.5.2019 a 5. zasedání ZO ze
dne 29.8.2019.
Diskuze:
: K tomuto bodu nebyla dotazy a připomínky, starosta obce dal přečíst usnesení a dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 4. zasedání ZO ze dne 27.5.2019 a 5. zasedání ZO ze dne
29.8.2019.
Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Vaculin)
Usnesení č. 59/2019 - ZO6 bylo schváleno.
Přílohy:
Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad B, Usneseni z 4. zasedani ZO 18-22

5. Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce od počátku volebního
období 2018-2022.
Diskuze:
: Tabulka s plněním, trvá pouze jeden bod, kontroly finančního a kontrolního výboru, které proběhnou do
konce roku. Nebyly dotazy a připomínky, starosta obce dal přečíst usnesení a dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce 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.
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 60/2019 - ZO6 bylo schváleno.
Přílohy:
Plnění usnesení ZO

6. Informace předsedy Kontrolního výboru o provedené kontrole.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Diskuze:
: Předseda kontrolního výboru pan Vaculin přednesl výsledky kontroly. Vaculin - kontrolní výbor se sešel
2x, na konci roku bude ještě jedna kontrola, v srpnu jsme na obci kontrolovali směrnici o zadávání
veřejných zakázek a zkontrolovali jsme tři výběrová řízení. Kontrolovali jsme pouze věcnou správnost,
nebylo shledáno žádného pochybení. V druhé kontrole se budeme zabývat kontrolou usnesení rady a
zastupitelstva obce. Nebyly dotazy a připomínky, starosta obce dal přečíst usnesení a dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Bere na vědomí informace předsedy Kontrolního výboru o provedené kontrole.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 61/2019 - ZO6 bylo schváleno.
Přílohy:
Zápis kontrolního výboru č.1

7. Zrušení směrnice č. 3/2011 Směrnice o dani z přidané hodnoty.
Diskuze:
: Zabýváme se veškerými směrnicemi, tato směrnice je již stará, věci v ní již nejsou v souladu se zákonem.
Proto ji chceme zrušit a chystáme předpis o dani kvůli vodě, je to na doporučení auditu. Nebyly dotazy a
připomínky, starosta obce dal přečíst usnesení a dal hlasovat.
:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Ruší směrnici č. 3/2011 Směrnice o dani z přidané hodnoty, na základě důvodové zprávy.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Vaculin)
Usnesení č. 62/2019 - ZO6 bylo schváleno.
Přílohy:
Směrnice o dani z přidané hodnoty, Zrušení směrnice o dani z

8. Smlouva o smlouvě budoucí darovací, Darovací smlouva a Smlouva o požívání
věci mezi Obcí Týn nad Bečvou a Tělocvičnou jednotou Sokol Týn nad Bečvou.
Diskuze:

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 5 / 11

: Přibližně od začátku roku probíhá jednání s TJ Sokol Týn nad Bečvou a obcí o zřízení multifunkčního hřiště. Jelikož
Sokol nedosáhne na dotaci, zřídí hřiště obec, s tím, že Sokol bezplatně převede pozemek, kde bude hřiště a příjezdová
cesta obci. Již se pracuje na projektu hřiště a výukové školní zahradě. Stavební úřad chce mít také již něco v ruce, proto
je zde smlouva o smlouvě budoucí darovací. Darovací smlouva a smlouva o požívání věci je na převod pozemku pro
hřiště a příjezdovou cestu, a aby měli zaručené podmínky. Zdráhalová-v žádném případě nejsem proti vybudování
multifunkčního hřiště, s čím mám problém je s bodem číslo 6-účel darování a rozvazovací podmínky. Mám problém s
tím, že v momentě, kdy schválíme tyto smlouvy, tak my, jako zastupitelstvo se zavazujeme, že vybudujeme hřiště za
podmínek, které jsou zde uvedené, to znamená velké hřiště. Nejsem si vědoma, že bychom v zastupitelstvu schvalovali
tuto investici, že bychom byli informováni, jak má hřiště vypadat, jak velká to bude investice. Starosta - tohle jsou
podmínky Sokolu. Zdráhalová-byla jsem oslovena, zda bych vypracovala žádost o dotaci na tento projekt a já jsem to
odmítla, protože s velikostí tohoto hřiště nesouhlasím a je to drahé, vzhledem jaké investice má ještě obec naplánované.
Dále se na to dívám i z pohledu kultury v obci, vždy se objekt využíval pro kulturní akce, v tomto rozsahu se tam již nic
neuskuteční. Již se tam nevleze taneční parket ani podium pro hudbu. Zastupitelstvo to neprojednalo, neschválilo tuto
investici, proto s tím nesouhlasím. Kundera-již jsme žádali sami, ale dotace nevyšla. Kulturních akcí na areálu je
minimum, jedno až dvě za rok, hřiště bude sloužit celoročně. Zdráhalová-přemýšlel někdo kam se tyto kulturní akce
přesunou? Zastupitelstvo by mělo nejprve projednat a až poté schvalovat smlouvy. Sazima-slyšel jsem že už se
projektuje a ještě nemáme převedený pozemek na obec. Přitom už se vytváří projektová dokumentace. Zajímalo by mě
za jaké peníze, kdo bude projektovat. Holý-je to specifikované vyloženě na míčové hry, nic jiného. Starosta-je to i zimě
využitelné, aby to bylo možné zaledovat. Holý-to není specifikované, může to někdo napadnout. Starosta-vše jsou
podmínky Sokola. Schotliová-v každém případě jsme to měli projednat, já o tom sice něco vím, byla jsem u jednání, fakt
je, že se už plánuje a teprve teď schvalujeme darovací smlouvu, zastupitelé se dozvídají o všem až teď. Starosta-od toho
jsou pracovní porady, kde by se vše dověděli. Schotliová-zastupitelé i lidé se ptají, kdy se to projednávalo a tohle se
neprojednávalo. Starosta-na pracovní poradě a ve stavební komisi se to projednávalo. Schotliová-zastupitelé neví, že se
už projektuje, kolik to bude stát, kdo dělá projekt, to neví nikdo. Zdráhalová-pokud se dávají žádosti o dotaci, mělo by to
prvně projednat a schválit zastupitelstvo a až poté podat dotaci, s tím že zastupitelstvo je obeznámeno s výši investice a
takovou investici chce. Stejně jako zastupitelstvo schvalovalo dotaci na budovu 160 a auto pro hasiče. Starosta-výzvy
mají být od listopadu do února. Abychom mohli výzvy podat, musíme být majitelé. Svoboda-mám k tomu dvě věci. Říkali
jste, že to bylo projednáno na stavební komisi, bohužel si toho jako předseda stavební komise nejsem vědom, jediné co
jsme projednávali bylo, že se připravuje směna pozemku se Sokolem, v žádném případě jsme neprojednávali velikost
hřiště, jaké hry se tam budou hrát a dále, že se obec zavazuje, že se hřiště zkolauduje nejpozději 31.12.2022. Starosta ano, pokud se tak nestane přejde pozemek zpět na TJ Sokol. Svoboda - chci do zápisu, že ve stavební komisi rozsah
hřiště projednáván nebyl. Černý-buď řešme plochu nebo co se bude za hry hrát. Neřešil bych co tam bude. Zatím je to o
těch čarách, v zastupitelstvu jsme to neprojednali, ani projekt, v radě jsme to také neprojednávali. Schotliová-máme
něco schvalovat, a přitom se to neprojednávalo. Zdráhalová-ať tam zůstane jen multifunkční hřiště bez specifikace,
potom s tím nemám problém. Holý-je potřeba projekt. Starosta-projekt musí být. Schotliová-jaký je odhad investice na
multifunkční hřiště. Starosta-dotace je maximální 5 miliónů korun, projekt není dodělaný, někde 4 milióny korun.
Schotliová-to je důležitá informace, kolik nás to bude stát, a zjišťujeme, že to nebylo ani v radě. Starosta-v radě to bylo
v různém. Svoboda-co je pravdy na informaci, že se již připravuje projekt, jak se zadal, kdo ho dělá, jak byl dodavatel
vybrán. Starosta-je to pravda, na radě to bylo představeno, v různém, projektuje se, vybral jsem to já na základě
směrnice o zadávání veřejných zakázek, která mi to dovoluje. Svoboda-kolik bude projekt stát. Starosta-jsou tam oba
projekty a bude to kolem sto tisíc korun za jeden. Zdráhalová-projekt na zahradu bude stát sto tisíc? Holý-kolik přesně
to bude stát. Starosta-kolem sto tisíc, musím se podívat do objednávky, nevím přesně. Teď řešíme smlouvu, kde nám
Sokol bude darovat bezplatně pozemek. Zdráhalová-školní zahrada bude stát kolik. Starosta-předpokládám 2 milióny
korun. Zdráhalová-proč to bude tak drahé. Starosta-území je velké a bude tam dost věcí. Zdráhalová-dělala jsem
podobnou zahradu a vešlo se to do půl miliónu korun a zahrada je daleko větší. Černý-vejde se tam hřiště 20x40m.
Kundera-vejde. Starosta-pokud máte pocit, že to není dořešené, tak ten bod stáhněme. Vaculin-vždy se jednalo o
darovací smlouvě, nebylo to o prodeji pozemku, bylo by to čistější. Kundera-řešilo se to, jaké formy se dělají, byla
doporučena darovací smlouva plus požívací podmínky. Svoboda-je specifikace sportů pro vás zásadní bod. Kundera-ano.
Kůřilová-už se kolem toho běhá deset let, chceme to maximálně využít. Pokud to hřiště nechcete, tak se budeme snažit
získat hřiště sami. Svoboda-zatím se nikdo nevyslovil, aby bylo hřiště na celé ploše, pro zastupitele jsou to nové
informace, pouze diskutujeme o smlouvě. Sám za sebe nejsem proti, aby bylo hřiště v maximálním možném rozměru.
Svoboda- ve smlouvě je uvedeno, že nesmí být použito ke komerčním účelům. Hanude'l-dříve jsem se tím hodně
zabýval, souhlasím s tím, aby se nespecifikovalo, jaké sporty tam budou, jen rozměry hřiště. Cena není přemrštěná.
Nevidím problém, proč tam nedělat zábavy, ploše to nemůže vadit. Starosta-zničilo by se to. Starosta-chcete tento bod
stáhnout, o podmínkách rozhoduje Sokol, mají to schváleno dvěma rozhodujícími organizacemi. Janýšková-ptal se někdo
kolik stálo multifunkční hřiště ve Lhotě. Starosta-do dvou miliónů, mají ho poloviční. Černý-nevím proč tohle řešíme,
bylo to hřiště, bude to hřiště, jsou to jen čáry, jde o to jestli to chceme na celou plochu nebo ne. Sazima-tento problém
nevznikl kvůli tomu, že bychom nechtěli multifunkční hřiště, ale že zastupitelstvo nebylo dostatečně informováno
předem. Teď je na nás, jestli odsouhlasíme toto hřiště i s nedostatky a do budoucna budeme poučeni z těchto chyb nebo
to shodíme z programu a do dalšího zastupitelstva vymyslíme nápravu. Procházka-schvalujeme teď jen smlouvy.
Zdráhalová-máme se vyjadřovat k něčemu, co jsme neviděli. Kundera-bavíme se o smlouvách. Starosta-jsem o stáhnutí
bodu z programu. Brázda-kdy bude hotový projekt. Starosta-do měsíce. Sazima-nelíbí se mi pracovní schůzky
zastupitelů, tam se to projedná jen se zastupiteli, kteří přijdou, schůzky jsou ve čtyři hodiny odpoledne, ne každý má čas
se dostavit. Mělo by se to projednávat veřejně. Pak se nemůžeme odkazovat na to, že se to projednávalo na pracní
schůzce zastupitelů. Starosta-takže to stáhneme nebo to dnes schválíme. Sazima-všichni to hřiště chceme, chceme aby
do budoucna byly informace předkládány zastupitelům, tak aby o tom mohli rozhodovat, já dávám návrh, aby se tento
bod schválil, převod pozemku, s tím, že do prosincového zastupitelstva budeme pokračovat ve správných kolejích.
Jediné, co se může stát je, že do roku 2022 to nezkolaudujeme a vrátí se to Sokolu. Holý- a náklady co s tím byly
spojené dostaneme nazpátek. Starosta-nedostaneme. Kundera-obec by měla táhnout za jeden provaz. Sazima-dal jsme
návrh o hlasování tak, jak je to nachystáno, má někdo protinávrh. Na příští zastupitelstvo nachystáme, kolik to bude
stát, za jakých podmínek, pokud to nezrealizujeme, tak se pozemek vrátí Sokolům. Nebyly další připomínky, starosta
dal přečíst usnesení a dal hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací k bezúplatnému převodu vlastnictví pozemku parc. č. 39/3,
ostatní plocha, sport. a rekreační plocha, o výměře 2434 m2 a pozemku parc. č. 39/9, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 180 m2, jak byly vytvořeny geometrickým plánem č. 654-89/2019, z vlastnictví
Tělocvičné jednoty Sokol Týn nad Bečvou, IČO 61985830 do vlastnictví Obce Týn nad Bečvou, a to ve znění
uvedeném v příloze k návrhu usnesení.
2. Schvaluje Darovací smlouvu k bezúplatnému převodu vlastnictví pozemku parc. č. 39/3, ostatní plocha,
sport. a rekreační plocha, o výměře 2434 m2 a pozemku parc. č. 39/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 180 m2, jak byly vytvořeny geometrickým plánem č. 654-89/2019, z vlastnictví Tělocvičné jednoty
Sokol Týn nad Bečvou, IČO 61985830 do vlastnictví Obce Týn nad Bečvou, a to ve znění uvedeném v příloze k
návrhu usnesení.
3. Schvaluje Dohodu o právu požívání věci - multifunkčního hřiště situovaného na pozemku parc. č. 39/3,
ostatní plocha, sport. a rekreační plocha, o výměře 2434 m2 a pozemku parc. č. 39/9, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 180 m2, jak byly vytvořeny geometrickým plánem č. 654-89/2019, ve prospěch
Tělocvičné jednoty Sokol Týn nad Bečvou, IČO 61985830, a to ve znění uvedeném v příloze k návrhu usnesení.
4. Pověřuje starostu obce podpisem shora uvedených smluv.
T: 30.11.2019

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 4 (Holý, Schotliová, Svoboda, Zdráhalová)
Usnesení č. 63/2019 - ZO6 bylo schváleno.
Přílohy:
Obec Týn, TJ Sokol Týn-DS, Obec Týn, TJ Sokol Týn-smlouva o požívání věci, 772119_GP_00654,
Usnesení 156-2019 RO12 TJ Sokol, TJ Sokol Týn-SoSB

9. Návrh kupní smlouvy č. IE-12-8002721 KSK/2002/2019, na odkup budovy TS
PR_3316 Týn nad Bečvou Pod skalou a pozemku parc. č. st. 383/2 k.ú. Týn nad
Bečvou.
Diskuze:
: Probíhá jednání od začátku roku, čez nás oslovil, že chce odkoupit trafostanici, je tam teď zanedbatelný
nájem, podklady jste dostali. Seitlová-budova je v celku, jak to bude s opravami, když půl bude naše a půl
jejich. Starosta-půl my, půl oni. Nebyly další dotazy a připomínky, starosta obce dal přečíst návrh
usnesení a dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Bere na vědomí Návrh kupní smlouvy č. IE-12-8002721 KSK/2002/2019, na odkup budovy TS PR_ 3316
Týna nad Bečvou Pod skalou a pozemku parc. č. st. 383/2 k.ú. Týn nad Bečvou.
2. Schvaluje kupní smlouvu č. IE-12-8002721 KSK/2002/2019, na odkup budovy TS PR_ 3316 Týn nad Bečvou
Pod skalou a pozemku parc. č. st. 383/2 k.ú. Týn nad Bečvou.
3. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
T: 15.11.2019
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 64/2019 - ZO6 bylo schváleno.
Přílohy:
KStynNbečvouPR3316, Znalecký posudek č. 1993-23-2019 trafostanice, Usnesení 161-2019 RO12

10. Návrh kupní smlouvy na odkup pozemku p.č. 1328 v Obci a k.ú. Týn nad
Bečvou.
Diskuze:
: Řešíme od začátku roku část pozemku před Jednotou, probíhalo jednání, vše víte, dali jsme odhad i oni
svůj, dali jsme návrh kupní smlouvy, který odsouhlasili, je zde studie parkovacího místa. Schotliová-za
jakou částku kupujeme. Starosta-padesát tisíc. Kupujeme část pozemku, co je před Jednotou, po hranu
budovy. Nebyly další dotazy a připomínky, starosta obce dal přečíst usnesení a dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Bere na vědomí návrh kupní smlouvy o koupi pozemku p.č. 1328 mezi Obcí Týn nad Bečvou a Jednota
spotřební družstvo v Uherském Ostrohu.
2. Schvaluje kupní smlouvu o koupi pozemku p.č. 1328 mezi Obcí Týn nad Bečvou a Jednotou spotřební
družstvo v Uherském Ostrohu.
3. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
T: 15.11.2019
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 65/2019 - ZO6 bylo schváleno.
Přílohy:
Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu-KS, 772119_GP_00647, oceneni jednota, Znalecký
posudek č. 2004-34-2019, Usnesení 179-2019 RO13 - Jednota

11. Žádost o odkup pozemku p.č. st. 459/2 dle geometrického zaměření v k.ú. Týn
nad Bečvou.
Diskuze:
: Přišla žádost na odkup pozemku manželů Zdráhalových, mají za domem přístřešek, který leží na
pozemku obce. Žádají o pozemek, co je pod přístřeškem. Vždy nám vyšli vstříc. Chci vyhlásit záměr.
Nikdo neměl dotazy a připomínky, starosta obce dal přečíst usnesení a dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Schvaluje: Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. st. 459/2 dle geometrického zaměření v k.ú. Týn nad
Bečvou.
2. Ukládá: starostovi obce zabezpečit vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. st. 459/2 dle geometrického
zaměření v k.ú. Týn nad Bečvou.
T: 10.11.2019
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 66/2019 - ZO6 bylo schváleno.
Přílohy:
Žádost o odkup části pozemku, Usnesení 176-2019 RO13 - Zdráhalovi
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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12. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje.
Diskuze:
: V podkladech jsme měli prezentaci, zvýšil se poplatek na občana, dofinancovává se to z rozpočtu obcí a
měst. Každý využívá autobusovou a vlakovou dopravu. Probíhalo jednání v celém Olomouckém kraji.
Svoboda-z dodatku není patrné na jaké je to období, jestli je to na dobu neurčitou. Starosta-je to na dobu
neurčitou. Nebyly dotazy další dotazy a připomínky, starosta obce dal přečíst usnesení a dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého
kraje.
Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
T: 30.11.2019
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 67/2019 - ZO6 bylo schváleno.
Přílohy:
Smlouva dopravní obslužnost, Dopravní obslužnost - PREZENTACE

13. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Týn nad Bečvou za rok 2019.
Diskuze:
: Proběhl první audit obce, máte zápis, zkontrolovali vše, bez výtky, děkuji zaměstnancům i vám
zastupitelům. Nebyly dotazy a připomínky, starosta obce dal přečíst usnesení a dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Týn nad Bečvou za rok 2019.
Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Vaculin)
Usnesení č. 68/2019 - ZO6 bylo schváleno.
Přílohy:
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření rok 2019, Usnesení 177-2019 RO13 - audit

14. Vyhlášení záměru na směnu části pozemků p.č. 1093 a p.č. 1284/16 ve
vlastnictví obce za části pozemku p.č. st. 143 vše v k.ú. Týn nad Bečvou.
Diskuze:
: Jde o směnu pozemku manželů Kunovských za obecní, pozemek potřebujeme kvůli chodníku, je tam
nebezpečné místo, chodník je tam potřeba, nyní budeme vyhlašovat záměr. Nebyly dotazy a připomínky,
starosta obce dal přečíst usnesení a dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Schvaluje: Vyhlášení záměru na směnu části pozemků p.č. 1093 a p.č. 1284/16 ve vlastnictví obce za části
pozemku p.č. st. 143 vše v k.ú. Týn nad Bečvou.
2. Ukládá: starostovi obce zabezpečit vyvěšení záměru na směnu části pozemků p.č. 1093 a p.č. 1284/16 ve

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 9 / 11

vlastnictví obce za části pozemku p.č. st. 143 vše v k.ú. Týn nad Bečvou.
T: 10.11.2019
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 69/2019 - ZO6 bylo schváleno.
Přílohy:
Kunovský-SS, 772119_GP_00649

15. Představení projektu odkanalizování Obce Týn nad Bečvou.
Diskuze:
: Na minulém zastupitelstvu jsme již řešili, je podepsaná smlouva, máme již i dodatek, kde se podařilo
zkrátit termíny. Hostem je pan Juráň, z vyhrané firmy Projekty Vodam, který řekne průběh prací a
zodpoví případné dotazy. Juráň-projekt bude ve dvou etapách, zaprvé kanalizace ulic Záhorská a
Lipenská, v druhé etapě ostatní čísla popisné, stokové sítě, umístění čistírny. Máme podklady od obce,
dokumenty jsou důležité, musí se dodržet. Termíny jsou zkráceny dodatkem. Čistírna, co má obec nebyla
nikdy v provozu a už ani nebude, jsou jiné předpisy, vycházeli jsme ze studie, budeme centralizovat
čištění, budeme navazovat na stávající kanalizaci. Dotace se získává snáze na novou stavbu. Budeme
budovat samospádovou kanalizaci, část s výtlakem. Je nachystaný pozemek na čističku. Starosta-budeme
dělat sezení po etapách, každý objekt se bude projektovat, bude mít přípojky, potřebujeme vědět, jak se
jednotliví občané budou napojovat. Po obci se již budou pohybovat projektanti a geodeti. Nebyly dotazy a
připomínky. Starosta obce dal přečíst usnesení a dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Bere na vědomí seznámení s projektem a průběhem projektových prací.
Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Vaculin)
Usnesení č. 70/2019 - ZO6 bylo schváleno.
Přílohy:
Podklad na zastupitelstvo, Situace širších vztahů-Model

16. Diskuse.
Diskuze:
: Starosta-vyšla dotace z Olomouckého kraje, kterou zkrátili, dali 15000,- na pořízení techniky sálu, na projektor a plátno. Vypadá
to, že vyjde dotace na hasičské auto. Vyšla dotace odpadového hospodářství, popelnice na plast, kontejnery. Je to z EU, dotace je
tam cca 90%. Zdráhalová-jaká částka dotace. Starosta- cca 510000,- je celková cena, takže z té ceny, uvidíme za kolik se vysoutěží.
Zdráhalová-zastupitelstvo musí nebo nemusí rozhodovat o přijetí dotací. Starosta-jak které. Dnes parlament schválil zákon o
místních poplatcích, musíme zpracovat vyhlášky o místních poplatcích. Velkoobjemový odpad bude v termínu 8.-9.11.. Strabag
skončí o dva měsíce dříve s cestou. 4.11. bude úsek Týn nad Bečvou - Lipník nad Bečvou předán k předčasnému užívání. Od středy
30.11. bude možné pro místní projet po nové cestě, ale je to pořád stavba. Zdráhalová-dotace na plasty a nová vyhláška na odpad,
jestli je možné zaslat všem zastupitelům finanční analýzu, co se týká svozu odpadků, kolik se platí. Hanudeĺ-o kolik je dražší výtisk
Týnských listů na voskovém papíru v tiskárně oproti tisku v kanceláři. Dávám návrh, aby na příštím zastupitelstvu byla projednána
směrnice k veřejným zakázkám, myslím, že jsou tam moc navýšené částky proti minulé směrnici, aby se zastupitelé se směrnicí
seznámili, případně ji upravili. Starosta má dle ní kompetenci rozhodovat o zakázkách o kterých by mohlo rozhodovat
zastupitelstvo. Starosta-do dnešního dne se podařilo oproti minulému hospodaření ušetřit cca 700000,-. Hanudeĺ-to s tím
nesouvisí. Dávám návrh, aby se směrnice projednala na příštím zastupitelstvu. Grossman-zdali při schvalování bodu č. 8 nedošlo k
porušení zákona o střetu zájmů. Starosta-ano, sokolové měli upozornit, že jsou ve střetu zájmů, když hlasovali. V tomto bodě ještě
doplníme termín do 30.11. Holá-připomínka k zastupitelům, aby příště mluvili hlasitěji, nejde slyšet. Schotliová-příští termín
zastupitelstva se kryje s vánočním jarmarkem. Starosta-termín posuneme na pondělí. Do konce roku chci udělat poradu k bodu
vodné a stočné. Kundera - prosím o posunutí začátku pracovních porad na později. Zdráhalová-dávat vědět dřív, ne den před
poradou. Svoboda-dojde po otevření nové cesty k opravě křížové cesty. Starosta-ve středu se bude dávat do kupy cesta od kříže na
Podhůru, už se opravila cesta od myslivecké chaty ke svazácké chatě, chci opravit cestu k Lužím. Ne na všechno vyjde recyklát,
chci ještě upravit cestu směrem k Váhalovi. Na cestu k Šidlíkovi a k Palkovému půjde asvaltový kryt. Svoboda-slyšel jsem slovo
živičný recyklát, upozorňuji na to, abyste si dobře prostudovali legislativu, kde je možné tento recyklát pokládat, může jít o
nebezpečný odpad, abychom náhodou neměnili konstrukci cesty účelové, může to být problém s uložením nebezpečného odpadu.
Starosta-ne, bude se ukládat kamenivo, nemění se výška, šířka. Svoboda-jen aby kamenivo nevypadalo jako živičný recyklát z
hlediska životního prostředí. Procházka-nechceš to opravit až po řepné kampani. Starosta-potom tady nebude technika. Starosta
obce pozval všechny na jablíčkování a na lampionový původ.
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Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

17. Závěr.
Diskuze:
: Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:06 hodin, poděkoval všem zastupitelům a
občanům za účast.
Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Ověřovatelé:

Starosta:

Bc. Roman Svoboda

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

Břetislav Brázda

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

Ing. Antonín Ryšánek ............................................................

Místostarosta: Marek Sazima

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

Datum vyhotovení:
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