
 
ZÁPIS 

 
z 10. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí konaného dne 14.9.2020 

v Kulturním dom ě v Týništi nad Orlicí 
 
 
Přítomni: Čepelková Veronika, Černínová Irena, Koldinský Libor, Matička Jaroslav,  
                  Nadrchal Pavel, Vaník Jan, Voborník Leoš, Beránek Miloslav, Otava Josef,  
                  Polášek Vladimír, Rydrych Petr, Drozdík Lukáš  
 
Omluveni: Beránek Jan, Gavláková Simona, Lesenská Vladimíra, Píšová Markéta, Vlček 
                   Josef 
 

1) Zahájení 
Starosta města zahájil jednání zastupitelstva a konstatoval, že zasedání bylo svoláno dle 
zákona o obcích v platném znění dne 3.9.2020. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na 
úřední desce městského úřadu, elektronické úřední desce, na plakátech, webových stránkách 
města a zaslána osobními pozvánkami členům zastupitelstva města dne 4.9.2020, tj. alespoň 7 
dní před konáním zasedání, jak ukládá zákon o obcích. 
Konstatoval, že dle prezenční listiny je zasedání přítomno 12 členů zastupitelstva města (5 
zastupitelů omluveno. To znamená, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva 
města a zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
Dalším úkonem bodu ZAHÁJENÍ je volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, volba návrhové 
komise. 
 
Zapisovatelem navrhl určit paní Jaroslavu Svobodovou. 
 
Ověřovatele zápisu navrhl určit: Ing. Lukáše Drozdíka a MUDr. Voborníka Leoše. 
 
Návrhovou komisi navrhl ve složení: předseda Petr Rydrych, který bude číst jednotlivé 
návrhy usnesení a členové Mgr. Miloslav Beránek a Vladimír Polášek. 
 
Starosta dal hlasovat o tomto návrhu: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
 
V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích je předložen program dnešního jednání 
v písemné podobě a je též promítán na zdi: 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti rady města 
3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů, Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za odpady a Obecně závazná vyhláška č. 3 o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

4. Informace starosty 
5. Zpráva kontrolního výboru 
6. Prodej části pozemku p. č. 2032/4 a části pozemku par. č. 2031/1 v k. ú.  Týniště nad 

Orlicí 
7. Prodej části pozemku p. č. 1446/53 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
8. Směna pozemku par. č. 1988/4, pozemku par. č. 1715/7, pozemku par. č. 1988/5, 

pozemku par. č. 1988/7, pozemku par. č. 1988/11 v k. ú. Týniště nad Orlicí za část 
pozemku par. 2035/1 v k. ú. Týniště nad Orlicí  

9. Vymezení bytových jednotek v bytovém domě V Sítinách čp. 723, 757 



10. Prodej pozemků v Mostecké ulici 
11. Zpráva finančního výboru    
12. Záležitosti rozpočtu města Týniště nad Orlicí 
13. Diskuse 
14. Závěr 

Starosta města se dotazuje, zda má někdo k programu připomínky nebo návrhy k jeho 
doplnění? Není tomu tak, dává hlasovat o jeho schválení: 
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
 
 

2) Zpráva o činnosti rady města 
 

Tajemník města vyzval zastupitele, zda mají k předloženému dokumentu připomínek. 
K tomuto bodu nebylo otázek. 
 

Usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Týniště nad Orlicí. 
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
         
 

3) Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů, Obecně závazná 
vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za odpady a Obecně závazná vyhláška č. 
3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 
Tajemník města seznamuje zastupitele s jednotlivými OZV, které se pozměnily na základě 
připomínek Ministerstva vnitra a podle jejich návrhu byly OZV upraveny: 
 
Usnesení: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku ze psů. 
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
          

Usnesení: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místím poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
         

Usnesení: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství. 
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
         

4) Informace starosty 
 
Rekonstrukce ZUŠ – stavební práce začnou v nejbližších dnech demolicí vykoupené 
sousední budovy. 
 
Cyklostezka Týniště – Křivice – akce započne v letošním roce kácením cca 4 tisíc kusů 
stromů a postupnou přípravou pláně, kudy trasa povede. V této věci jedná i místostarosta, 
který uvádí, že se jedná o 20leté, 30leté stromky. Plánuje se schůzka s majitelkou pozemků 
ohledně místa dočasné deponie pokácených stromů. Zpracování dřevní hmoty se projedná 
s lesním družstvem. 
 



Alba – jednání probíhají už dlouhou dobu, jednáme o směnné smlouvě. Generální ředitel 
Povodí Labe navrhl, že by nám to předali celé včetně obou stavidel a včetně podzemního 
potrubí. Proběhlo jednání s Povodím Labe, vzešla částka skoro 1,6 mil. Kč, kterou pan 
starosta obratem odmítl.  Mezitím jednání postoupilo v tom, že se ozvala finanční ředitelka 
Povodí Labe, zda by šlo finální směnu vyřešit nějakým kompromisem. My s kompromisem 
souhlasíme a čekáme na předložení návrhu. Pan starosta má za to, že to dopadne dobře.  
 
Podjezd – poslední zprávy jsou, že dodavatelé stavby se budou soutěžit v příštím roce, 
projekt dosud není pod stavebním povolením. Potom se teprve začne řešit Týniště nad Orlicí. 
Akci zbrzdí i nynější stav v Pardubicích, kde probíhá rekonstrukce nádraží na hlavním 
koridoru.  
 
Památný dub – starosta města informuje zastupitele, že dub není v dobrém stavu, v koruně 
stromů jsou kritická místa, která by bylo potřeba prořezat. Pan Nadrchal k tomu dodává, že se 
k tomu musí vyjádřit kvalifikovaná firma. Pan Urbánek k tomu dodává, že přechod na torzo je 
strategie s tím, že strom je prohlédnutý a musí se určit, jak se stromem dále odborně naložit. 
První zásah na něm byl dělaný v roce 2012, druhý zásah byl v roce 2017. V současnosti to 
došlo do fáze, kdy se silné větve musí zkrátit, aby se nezlomily a nedošlo k ohrožení na 
majetku a na životech. 
 
Kanalizace Petrovice, Petrovičky (financovaná z rozpočtu DSO Křivina) – akce je 
vysoutěžená, zná se jméno zhotovitele stavby, ještě to není pod smlouvou o dílo. Tuto akci 
bychom chtěli spustit alespoň letošním předáním staveniště, dokončení se plánuje v příštím 
roce. 

Usnesení: ZM bere na vědomí informace starosty k investičním akcím. 
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
         
 

5) Zpráva kontrolního výboru 
 
Ing. Drozdík sděluje, že při jednání kontrolního výboru bylo jediným úkolem prozkoumat 
možnost revidování usnesení města – viz jeho zpráva. Doporučují revokovat usnesení či jeho 
zrušení. Doporučují předat k řešení právním zástupcům města.   

Usnesení: ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
         
 

6) Prodej části pozemku p. č. 2032/4 a části pozemku par. č. 2031/1 v k. ú.  Týniště nad 
Orlicí 

 
Usnesení: ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 2032/4 v k. ú. Týniště nad Orlicí a 
části pozemku par. č. 2031/1 v k. ú. Týniště nad Orlicí pro DSK stavebniny s. r. o., IČ: 
274 99 031 za cenu 500 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené. Nový pozemek p. č. 
2031/11 o výměře  84 m2 byl oddělen geometrickým plánem č. 1942-22/2020 z pozemků 
p. č. 2032/4 a p. č. 2031/1 v k. ú.  Týniště na Orlicí. Starostu města pověřuje podpisem 
kupní smlouvy.  
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
         
 
 
 



 
7) Prodej části pozemku p. č. 1446/53 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
 
ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 1446/53 v k. ú. Týniště nad Orlicí pro ČEZ 
Distribuce a. s., IČ: 247 29 035 za cenu 500 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené. Nový 
pozemek p. č. 1446/56 o výměře 48 m2 byl oddělen geometrickým plánem č. 1946-
53/2020 z pozemku p. č. 1446/53 v k. ú.  Týniště na Orlicí. Starostu města pověřuje 
podpisem kupní smlouvy.     
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
         
 

8) Směna pozemku par. č. 1988/4, pozemku par. č. 1715/7, pozemku par. č. 1988/5, 
pozemku par. č. 1988/7, pozemku par. č. 1988/11 v k. ú. Týniště nad Orlicí za část 
pozemku par. č. 2035/1 v k. ú. Týniště nad Orlicí  

 
Usnesení: ZM schvaluje směnu pozemku par. č. 1988/4 o výměře 105 m2, pozemku par. 
č. 1715/7 o výměře 17 m2, pozemku par. č. 1988/5 o výměře 65 m2, pozemku par. č. 
1988/7 o výměře 21 m2, pozemku par. č. 1988/11 o výměře 7 m2 vše v k. ú. Týniště nad 
Orlicí o celkové výměře cca 215 m2 do majetku města Týniště nad Orlicí za část 
pozemku par. 2035/1, nově odděleného pozemku par. č. 2035/16 o výměře 109 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí dle geometrického plánu č. 1916-7/2020 do vlastnictví M. S., trv. byt. 
***. Starostu m ěsta pověřuje podpisem směnné smlouvy.     
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
         

 
9) Vymezení bytových jednotek v bytovém domě V Sítinách čp. 723, 757 
 
Pan Hejna informuje zastupitelstvo, že v rámci diskuse o ceně pozemků musí zastupitelstvo 
nejprve schválit prohlášení vlastníka, tato prohlášení řeší dělení bytů (bytových i nebytových 
prostor). Musí se naformulovat usnesení. Celé prohlášení bude přílohou usnesení. 
 
Usnesení: ZM schvaluje prohlášení dle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, 
budovy čp. 723 postavené na pozemku parc. č. 874/1 v k. ú. Týniště nad Orlicí k 
vymezení a následnému prodeji bytových jednotek V Sítinách, vyplývající ze Smlouvy o 
sdružení investorů uzavřené dne 1. 4. 1999 a pověřuje starostu podpisem.  
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
          
Usnesení: ZM schvaluje prohlášení dle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, 
budovy čp. 757 postavené na pozemku parc. č. 872/1 v k. ú. Týniště nad Orlicí k 
vymezení a následnému prodeji bytových jednotek V Sítinách, vyplývající ze Smlouvy o 
sdružení investorů uzavřené dne 1. 4. 1999 a pověřuje starostu podpisem.  
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
         
A nyní po schválení prohlášení vlastníka se musí pořešit cena pozemku. Pan Hejna podrobně 
popisuje propočítání cen – promítáno na zdi. K diskusi je cena 500 Kč/m2. 
 
Pan Matička k tomu uvádí, že finanční výbor se s tím podrobně zabýval a po delší diskusi se 
finanční výbor nakonec shodl na doporučení realizovat prodej za cenu 500 Kč/m2, jak je již 
zmíněno panem Hejnou a je uvedeno vypočítané v tabulce.  
 
Paní Čepelková sděluje střet zájmů a kvůli němu se zdržuje hlasování. 
  



Usnesení: ZM schvaluje cenu pozemků k chystanému prodeji bytových jednotek 
V Sítinách čp. 723, 757, Týniště nad Orlicí ve výši 500,-Kč/m2. 
Hlasování: 11 pro 0 proti 1 zdržel se (Čepelková Veronika, PhDr.) 
 

10) Prodej pozemků v Mostecké ulici 
 
Starosta města sděluje informace zastupitelům města k plánku promítanému na zdi, kde jsou 
vyznačeny dotčené pozemky, zeleně pozemek v majetku města a modře a žlutě vyznačen 
pozemek ve spolupodílovém vlastnictví manželů V. a dvou dalších majitelů. Manželé V., 
kteří jsou spoluvlastníci zmíněného pozemku, vybudovali si na pozemku garáž, požádali o 
odprodej pozemku pod garážemi. Starosta sděluje, že na začátku bylo jasně řečeno, že dojde 
ke směně pozemků a jelikož se s panem V. zná, má informaci, že spoluvlastníci pozemku moc 
nekomunikují. Pan starosta na ně chtěl po panu V. kontakty a pan V. sdělil, že je zavázán tím, 
že kontakty předat nemůže. Manželům V. se vyšlo ze strany města vstříc, aby tu garáž 
v tomto rozměru postavit mohli. Celé to vázne pouze na komunikaci těch lidí, co pozemek 
spoluvlastní. Oni nereagují na oficiální korespondenci ze strany města, i když si ji přebírají. 
Nebudeme však jako město prodávat ničím nezatížený pozemek a získávat pozemek, kde 
bychom byli pouze jako spolumajitelé, i když V. mají podíl takový, že by to směnu pokrylo. 
Toto jsme na radě víceméně zamítli. Dostalo se to bohužel do takové řekněme patové kolize, 
není možné to jednoduše vyjednat. Rada toto projednala a nedoporučuje schválení prodeje 
pozemku, pouze směnu, a navrhuje, aby zastupitelstvo dál pověřilo starostu a vedoucího 
správy majetku města k dalšímu jednání. Toto je nevděčná situace, my i V. to chceme vyřešit 
a ostatní spoluvlastníci nekomunikují.  
 
Místostarosta k tomu sděluje, že jednání na radě bylo dlouhé, jeho pohled na věc je takový, že 
by si měl nejdřív dát do pořádku spoluvlastnické podíly ten vlastník pozemku (pan V.) 
s ostatními spoluvlastníky a až následně to řešit s městem.  
 
Pan Matička navrhuje, aby to celé bylo vzato jako informace, myslí si, že situaci 
zkomplikovalo i napadení kolaudačního rozhodnutí. Pověření k dalším jednáním - to ano. 
 
Pan V. k tomu uvádí, že co se týká vlastnických vztahů, tak není co dávat do pořádku, jsou 
v takové podobě od 2017. Když se to takto do vlastnictví dostalo, tak už se připravovala 
docela intenzivně stavba a bylo jasné, že se bude muset něco udělat. Pan V. sděluje, že co se 
týká informace napadení kolaudačního řízení, jednak v režimu řízení to nebylo, byl to pouze 
kolaudační souhlas, je to rozdíl. My jsme nebyli účastníci řízení. Nenapadli jsme, požádali 
jsme o přezkum, a podali jsme ho až poté, kdy byl vydán kolaudační souhlas, a to až poté, kdy 
po dokončení stavby se měla stavba kolaudovat a nebylo to možné, protože nebyly vyřešeny 
majetkoprávní vztahy. Stavba tam stojí a chci to celou dobu řešit od roku 2017. Chceme to 
řešit, cesta projednávání nikam nevedla, my tu stavbu garáže takto máme schválenou radou 
města před 2 lety. Tak jak říkal pan starosta, ano první krok jsem udělal já, když jsem zjistil, 
že mi to zasahuje do mého, odeslal spoluvlastníkům e-maily, k ničemu nedošlo, nic se nedělo, 
kolaudace byla zastavena. V únoru napsal e-mail starostovi, odpověď, že žádné reakce, 
odpovědi. Letos v únoru teprve město napsalo dopisy na poštovní adresy těm 
spoluvlastníkům, tzn. až po půl roce od začátku jednání. Mezitím starosta dal informaci, my 
máme GP, vy si udělejte taky svůj GP, padla informace, že směna je problém. Po 7 měsících 
byl udělen kolaudační souhlas. Poté napsal žádost o přezkum. Město mezitím svoji stavbu 
dalo do katastru. Ano byli jsme dohodnutí o směně, ale před kolaudací. Koncem srpna jsem se 
dozvěděl, že to byl kolaudační souhlas. My to chceme řešit, nemáme zájem, aby na našem 
nebo městském pozemku zůstalo něco nedořešeného. Na schůzce s panem Hejnou, už u 
druhého bodu se dozvěděl, že to radě nedoporučí. Byl tedy přítomen na radě. Nyní jde o to, 



aby město vyvinulo iniciativu s našimi spoluvlastníky. Oni ani neprojevili zájem o odkup 
našeho zeleného pozemku.  
 
Pan starosta k tomu dodává, že požádá zastupitelstvo, aby ho pověřilo úkolem dál v této věci 
jednat.  
 
Pan V. dále pokračuje, že problém byl, že první kontakt od města směrem ke spoluvlastníkům 
byl až po půl roce. Měl proběhnout dříve.   
 
Usnesení: ZM zamítá žádost manželů V., bytem *** o prodej části pozemku p. č. 2286/1 
v k. ú. Týniště nad Orlicí. 
Hlasování: 11 pro (nepřítomna PharmDr. Černínová) 0 proti 0 zdržel se 
 
Usnesení: ZM zamítá žádost manželů V., bytem *** o vyřešení majetkoprávních vztahů 
a nabídku prodeje podílu na části pozemku p.č. 342 v k.ú. Týniště nad Orlicí. 
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
 
Usnesení: ZM ukládá starostovi města a Odboru správy majetku nadále jednat o 
možnosti směny pozemků s manžely V., bytem ***, a dalšími spoluvlastníky dotčených 
pozemků. 
T: pr ůběžně                                              Odpovídá: starosta města, odbor správy majetku 
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
 
 

11) Zpráva finančního výboru    
 
Ing. Matička stručně sděluje zprávu finančního výboru, mnoho již tady bylo během dnešního 
zasedání řečeno. Zůstává bod SK Týniště úpravy rozpočtu 2020, FV byl informován 
zástupcem SK a sportovní komise, bude projednáván návrh, FV vzhledem k situaci ve vývoji 
příjmů doporučuje žádosti SK vyhovět.  

Usnesení: ZM bere na vědomí Zprávu finančního výboru. 
Hlasování: 11 pro (nepřítomen Ing. Drozdík Lukáš) 0 proti 0 zdržel se 
 

12) Záležitosti rozpočtu města Týniště nad Orlicí 

 
Usnesení: ZM schvaluje na základě jednání mezi městem a odpovědnými zástupci SK 
Týniště nad Orlicí, za účasti členů sportovní komise, změny závazných vztahů mezi 
městem Týniště nad Orlicí a Sportovním klubem Týniště nad Orlicí (IČ 428 85 001), 
které spočívají: 

- v navýšení neinvestiční dotace účelově určené na výměnu topidel v loděnici o 
částku 6 000 Kč, celková dotace pro rok 2020 po úpravě bude ve výši 96 000 
Kč; 

- v navýšení investiční dotace účelově určené na vybudování oplocení na 
atletickém stadionu o částku 31 552 Kč, celková dotace pro rok 2020 po 
úpravě bude ve výši 456 552 Kč; 

- v poskytnutí neinvestiční dotace účelově určené na opravu pergoly na 
fotbalovém hřišti v Olšině ve výši 100 000 Kč; 

- ve snížení investiční dotace účelově určené na vybudování vrtané studny na 
atletickém stadionu o částku 192 377 Kč, celková dotace pro rok 2020 bude 
po úpravě 7 623 Kč; 



- ve zrušení neinvestiční dotace ve výši 69 000 Kč účelově určené na opravu 
odvodu dešťové vody na budově na atletickém stadionu a na nákup 
odhodového kruhu na atletickém stadionu; 

- ve zrušení neinvestiční dotace ve výši 80 000 Kč účelově určené na pořízení 
studie na rekonstrukci budovy na atletickém stadionu; 

- ve zrušení investiční dotace ve výši 66 000 Kč účelově určené na zajištění 
sportovišť technických disciplín na atletickém stadionu; 

- ve zrušení investiční dotace ve výši 66 000 Kč účelově určené na vybudování 
pergoly na fotbalovém hřišti. 

Celková podpora SK Týniště nad Orlicí městem Týniště nad Orlicí je těmito 
změnami upravena na hodnotu 3 490 175 Kč. 

Hlasování: 11 pro (nepřítomen MUDr. Voborník Leoš) 0 proti 0 zdržel se  
 
Usnesení: ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi městem Týniště nad Orlicí a 
Sportovním klubem Týniště nad Orlicí (IČ 428 85 001) o poskytnutí neinvestiční dotace 
účelově určené na výměnu topidel v loděnici, který spočívá v navýšení celkově 
poskytnutých prostředků o částku 6 000 Kč. Celková dotace pro rok 2020 bude po 
úpravě ve výši 96 000 Kč. Starostu města pověřuje podpisem tohoto Dodatku. 
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
         
Usnesení: ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi městem Týniště nad Orlicí a 
Sportovním klubem Týniště nad Orlicí (IČ 428 85 001) o poskytnutí investiční dotace 
účelově určené na vybudování oplocení atletického stadionu, který spočívá v navýšení 
celkově poskytnutých prostředků o částku 31 552 Kč. Celková dotace pro rok 2020 
bude po úpravě ve výši 456 552 Kč. Starostu města pověřuje podpisem tohoto Dodatku. 
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
          
Usnesení: ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi městem Týniště nad Orlicí a 
Sportovním klubem Týniště nad Orlicí (IČ 428 85 001) o poskytnutí neinvestiční dotace 
účelově určené na opravu odvodu dešťové vody na budově na atletickém stadionu a na 
nákup odhodového kruhu na atletickém stadionu ve výši 69 000 Kč. Dodatek smlouvu o 
poskytnutí předmětné dotace ruší. Starostu města pověřuje podpisem tohoto Dodatku. 
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se   
 
Usnesení: ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi městem Týniště nad Orlicí a 
Sportovním klubem Týniště nad Orlicí (IČ 428 85 001) o poskytnutí neinvestiční dotace 
účelově určené na pořízení studie na rekonstrukci budovy na atletickém stadionu ve 
výši 80 000 Kč. Dodatek smlouvu o poskytnutí předmětné dotace ruší. Starostu města 
pověřuje podpisem tohoto Dodatku. 
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se  
 
Usnesení: ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi městem Týniště nad Orlicí a 
Sportovním klubem Týniště nad Orlicí (IČ 428 85 001) o poskytnutí neinvestiční dotace 
účelově určené na zajištění sportovišť technických disciplín na atletickém stadionu ve 
výši 66 000 Kč. Dodatek smlouvu o poskytnutí předmětné dotace ruší. Starostu města 
pověřuje podpisem tohoto Dodatku. 
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
         
Usnesení: ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi městem Týniště nad Orlicí a 
Sportovním klubem Týniště nad Orlicí (IČ 428 85 001) o poskytnutí investiční dotace 
účelově určené na vybudování vrtané studny na atletickém stadionu, který spočívá 
ve snížení celkově poskytnutých prostředků o částku 192 377 Kč. Celková dotace pro 
rok 2020 bude po úpravě ve výši 7 623 Kč. Starostu města pověřuje podpisem tohoto 
Dodatku. 



Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
          
Usnesení: ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi městem Týniště nad Orlicí a 
Sportovním klubem Týniště nad Orlicí (IČ 428 85 001) o poskytnutí investiční dotace 
účelově určené na vybudování pergoly na fotbalovém hřišti ve výši 50 000 Kč. Dodatek 
smlouvu o poskytnutí předmětné dotace ruší. Starostu města pověřuje podpisem tohoto 
Dodatku. 
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
         
 
Usnesení: ZM schvaluje smlouvu mezi městem Týniště nad Orlicí a Sportovním 
klubem Týniště nad Orlicí (IČ 428 85 001) o poskytnutí neinvestiční dotace účelově 
určené na opravu pergoly na fotbalovém hřišti ve výši 100 000 Kč. Starostu města 
pověřuje podpisem této Smlouvy. 
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
         
Mgr. Oubrechtová popisuje změnu v rozpočtových opatřeních č. 5/2020 a č. 6/2020. Změny 
ukazuje na promítané tabulce v podrobném pracovním materiálu, to samé i u rozpočtového 
opatření č. 7/2020. 
 
Usnesení: ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5/2020 a 6/2020. 
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
         
Usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020. 
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
         
Usnesení: ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní umělecké školy 
Týniště nad Orlicí (IČ 712 30 980). 
Hlasování: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 
         
 

13) Diskuse 

Pan starosta se omlouvá, že zapomněl při úvodu představit novou paní ředitelku MŠ U Dubu, 
je jí od 1.9.2020 paní Mgr. Bařinková, která se bude přítomna na dalších jednání ZM. 
 
Ing. Drozdík informuje o přemnožení nutrií v parku, jsou dost agresivní.  
 
Paní K. z veřejnosti vystupuje a říká, že rok bydlí na náměstí a že je to katastrofa, všude 
nepořádek, rámus, člověk aby se večer bál vyjít z domu. Městská policie o víkendu neslouží, 
státní odjíždí.  
 
Pan Štěpánek uvádí, jak se slouží, úřední hodiny. Z jeho pohledu dotyčné obyvatele z místa 
„U Nudle“ posunuli jinam. Tento problém nelze vyřešit. 
 
Sociální pracovník města Týniště nad Orlicí pan Bohuslav Matys uvádí k návrhu řízení OOP 
(opatření obecné povahy). Pokud člověk, který má nárok na příspěvek na bydlení, zaplatí 
všechny platby spojené s bydlením, zbytek mu zůstává, pokud je smlouva na dobu určitou tak 
OOP nic neřeší. Problém je v tom, že jim to pronajímají soukromí vlastníci. Opatření obecné 
povahy může být vydáno tehdy, ať už v tom místě příslušném, nebo ulici, čtvrti, žije více jak 
20 osob a pokud jsou tam splněny další podmínky. V tuto chvíli s tím nejde nic dělat. Není to 
jednoduchá situace. Co se týče dávek, bohužel tyto informace říci nemůže, pokud by k tomu 
došlo, tak ÚP musí poskytnout údaje.  
 



Pan starosta sděluje, že se bude informovat, proč se takové věci dějí, ví, že to není řešení, ale 
to tady upřímně nenajdeme. O další členy městskou policii rozšiřovat nebudeme.  
Diskuse byla ukončena. 
  
 

14) Závěr 
 

Starosta města poděkoval za dnešní účast a ukončil jednání zastupitelstva v 18:25 hodin.  
 
 
Zápis pořízen dne:14.9.2020 
Zapsala: Jaroslava Svobodová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 Ing. Drozdík Lukáš v.r.        MUDr. Voborník Leoš      v.r.   
 
 
 
             Libor Koldinský v.r.       
                  starosta 
 
 
Tento dokument má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny 
s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Originál 
zápisu je k nahlédnutí v kanceláři tajemníka MěÚ Týniště nad Orlicí. 
 


