
 
ZÁPIS 

 
ze 9. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí konaného dne 15.6.2020 

 
 
Přítomni: Beránek Jan, Čepelková Veronika, Černínová Irena, Koldinský Libor., Matička 
                 Jaroslav, Nadrchal Pavel., Píšová Markéta, Vaník Jan, Vlček Josef, Voborník Leoš,  
                 Beránek Miloslav, Gavláková Simona, Otava Josef, Polášek Vladimír  
 
Omluveni: Rydrych Petr, Drozdík Lukáš 
 
Starosta města zahájil jednání zastupitelstva a konstatoval, že zasedání bylo svoláno dle 
zákona o obcích v platném znění dne 4.6.2020. 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 4.6.2020, tj. alespoň 7 
dní před konáním zasedání, jak ukládá zákon o obcích. 
Konstatoval, že dle prezenční listiny je zasedání přítomno 14 členů zastupitelstva města (2 
zastupitelé omluveni. 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. Jaroslava Matičku  a Josefa Vlčka 
 
Návrhovou komisi navrhl ve složení: předseda PharmDr. Irena Černínová, která bude číst 
jednotlivé návrhy usnesení a členové Mgr. Miloslav Beránek a Josef Vlček. 
 
 
Starosta dal hlasovat o tomto návrhu: 
 
Hlasování: 14 pro, 0 proti,  0 zdržel se 
 
V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích mají zastupitelé před sebou program dnešního 
jednání v písemné formě, který je též promítán na zdi. 
 
Starosta se dotázal, zdali má někdo z členů zastupitelstva města k programu dnešního 
zasedání námitky či návrhy na jeho změnu či doplnění? 
 
MUDr. Voborník navrhuje zařadit do programu bod projednat snížení odměn zastupitelů či se 
jich zřeknout. 
 
Pan Nadrchal k tomu dodává, že mu to přijde jako populistický návrh, všichni nějakou práci 
vykonávali.  
 
Starosta nechává hlasovat o tomto bodu: 
 
Hlasování: 7 pro 4 proti 3 zdrželi se 
 



Pro: p. Polášek Vladimír, p. Vlček Josef, p. Vaník Jan, p. Lesenská Vladimíra, p. Otava Josef, 
p. Čepelková Veronika, p. Voborník Leoš. 
 
Proti : p. Nadrchal Pavel, p. Koldinský Libor, p. Matička Jaroslav  a p. Černínová Irena. 
Zdržel se: p. Beránek, M., Beránek J., Gavláková S. 
 
Usnesení nebylo přijato a tento bod nebyl zařazen do programu. 
 
 
Starosta města dal hlasovat k navrženému programu: 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti rady města 
3. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání zastupitelstva města 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Využití předkupního práva při prodeji chaty ev.č. 25 v k.ú. Štěpánovsko a ev. č. 4 

v k.ú. Holice v Čechách 
6. Odkup pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí 
7. Zpráva finančního výboru 
8. Záležitosti rozpočtu města Týniště nad Orlicí 
9. Diskuse 
10. Závěr 

 
Hlasování: 14-0-0. 
 
 
2. Zpráva o činnosti rady města 
 
Tajemník města informoval zastupitele, že uvedený dokument dostali písemně a jestli mají 
k jednotlivým bodům nějaké připomínky. K činnosti rady za uplynulé období nebylo otázek. 
 
Usnesení: 
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Týniště nad Orlicí. 
 
Hlasování 14-0-0 
          
 
3. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání zastupitelstva města 
 
Starosta města informoval zastupitele o situaci a schvalování směrnice. Jednalo se o směrnici 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kterou nakonec rada města schválila na 
svém jednání dne 23.3.2020. Ke kontrole plnění úkolů z minulých jednání zastupitelstva 
města nebylo otázek. 
 
  
Usnesení: 
ZM bere na vědomí plnění úkolů z minulého jednání zastupitelstva města. 
     
Hlasování: 14-0-0 
          
Ing. Matička se táže ve věci revokace usnesení, zda k tomu byl vypracován právní rozbor. 
Ing. Lesenská odpovídá, že žádný právní rozbor vypracován nebyl, nedošlo k návrhu kupní 



smlouvy ze strany města, nebylo co projednávat. Doporučení zastupitelům je uzavřít ten bod 
tak, že se usnesení revokuje a přijme se jiné. 
 
Ing Matička navrhuje revokovat usnesení ihned. 
  
Usnesení: 
ZM revokuje usnesení ZM č. 9 z 29.9.2008 pod bodem č. A7: Prodej pozemků p.č. 1446/5, 
1446/9 v k.ú. Týniště nad Orlicí budoucím vlastníkům G. J., manželům B., manželům K., po 
geometrickém zaměření na náklady žadatelů, za cenu 200 Kč/m2 a poplatky s prodejem 
spojené. 
 
 
Hlasování: 14-0-0          
 
 
5. Využití předkupního práva při prodeji chaty ev.č. 25 v k.ú. Štěpánovsko a chaty ev. č. 
4 v k.ú. Holice v Čechách 
 
Komentář k tomuto bodu jednání přednesl starosta, k projednávané záležitosti nebylo 
připomínek. 
 
Usnesení: 
ZM zamítá odkup chaty ev. č. 25 v k.ú. Štěpánovsko postavené na pozemku  parc.č. 
392/6 v podílovém vlastnictví měst a obcí spravovaném Lesním družstvem Vysoké 
Chvojno. 
 
Hlasování: 14-0-0  
 
Usnesení:         
ZM zamítá odkup chaty ev. č. 4 v k.ú. Holice v Čechách postavené na pozemku  parc.č. 
6956/36 v podílovém vlastnictví měst a obcí spravovaném Lesním družstvem Vysoké 
Chvojno. 
 
Hlasování: 14-0-0          
 
6. Odkup pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí 
 
Komentář k tomuto bodu jednání přednesl pan Hejna, k projednávané záležitosti nebylo 
připomínek. 
 
Usnesení: 
ZM schvaluje koupi pozemku  parc. č. 816/1 o výměře 485 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
od Ing. L. J., trv. pob. *** za cenu 700  Kč/m2  a poplatky s tím spojené a pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy.  
 
Hlasování: 14-0-0          

 
7. Prodej pozemku p.č. 816/4 v k.ú. Týniště nad Orlicí 
 
Komentář k tomuto bodu jednání přednesl pan Hejna, k projednávané záležitosti nebylo 
připomínek. 
 



Usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku  parc. č. 816/4 o výměře 8 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
pro manžele L. a M. J., trv. pob. *** za cenu 700  Kč/m2  a poplatky s tím spojené a 
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 
 
Hlasování: 14-0-0          
 
8. Zpráva finančního výboru 
 
Pan Matička ve stručnosti konstatuje informace z porady finančního výboru. Finančnímu 
výboru byla opatření města představena, byly zrušeny všechny investiční akce, které nejsou 
pod smlouvou, rozpočtovými opatřeními bude vrácena do rozpočtu určitá částka. Tím dojde 
k navýšení nespecifikované rezervy. Finanční výbor s rozpočtovými změnami včetně nově 
započatých výdajů souhlasí a doporučuje ke schválení. Je nezbytné, aby zastupitelé zaujali 
stanovisko, koho chtějí do budoucna finančně podporovat, nejspíš s tím přijde Rada města. 
 
Usnesení: 
ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru. 
 
Hlasování: 14-0-0 
          
9. Záležitosti rozpočtu města Týniště nad Orlicí 
 
Komentář k finančním záležitostem týkajícím se rozpočtu města Týniště nad Orlicí přednesla 
p. Oubrechtová. 
 
Usnesení: 
 
ZM schvaluje účetní závěrku m ěsta Týniště nad Orlicí za rok 2019 včetně výsledku 
hospodaření ve výši 23 761 003,22 Kč. 
 
Hlasování: 14-0-0          
 
Usnesení: 
 
ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Týniště nad Orlicí za 
rok 2019 včetně Zprávy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Týniště nad Orlicí za rok 2019 bez výhrad. 
 
Hlasování: 14-0-0          
 
Usnesení: 
 
ZM schvaluje změnu závazného ukazatele mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací 
Kulturní centrum Týništ ě nad Orlicí (IČ 428 86 139), která spočívá ve snížení účelového 
neinvestičního příspěvku zřizovatele na akci Čarodějnice 2020 o 495.160 Kč. Akce se 
z důvodu mimořádných vládních opatření v souvislosti s pandemií koronaviru na území 
České republiky nekonala. Celková výše účelového neinvestičního příspěvku zřizovatele 
na akci Čarodějnice 2020 bude po úpravě pro rok 2020 ve výši 4.840 Kč. 
 
Hlasování: 14-0-0  



 
Usnesení: 
         
ZM schvaluje změnu závazného ukazatele mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací 
Kulturní centrum Týništ ě nad Orlicí (IČ 428 86 139), která spočívá ve zrušení účelového 
neinvestičního příspěvku zřizovatele na akci 25. týnišťský swingový festival Jardy 
Mar číka 2020. Akce se z důvodu mimořádných vládních opatření v souvislosti 
s pandemií koronaviru na území České republiky nekonala.  
 
Hlasování: 14-0-0  
 
Usnesení:      

 
ZM schvaluje změnu závazného ukazatele mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací 
Základní škola Týniště nad Orlicí (IČ 608 84 541), která spočívá ve zrušení účelového 
neinvestičního příspěvku zřizovatele na opravy a udržování prostor a zařízení sloužících 
ke školní výuce.  
 
Hlasování: 14-0-0  
 
Usnesení:      
 
ZM ukládá příspěvkové organizaci Základní škola Týniště nad Orlicí (IČ 608 84 541) 
v souladu s ustanoveními § 28, odst. 9, písm. b) a § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, odvod z fondu 
investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 650.000 Kč (odvod bude uskutečněn v okamžiku, 
kdy fond investic bude těmito finančními prostředky naplněn). 
Termín: 15.08.2020                 Odpovídá: Mgr. Marian Janko 
 
Hlasování: 14-0-0          
 
V 16.45 h přišla Ing. Píšová. 
 
Pozastavení čerpání investiční a neinvestiční dotace pro SK: 
 
Ing. Ješina k tomu uvádí, že ze strany SK o dohodu nešlo. Pro rekapitulaci uvádí, že 
v prosincovém zasedání obdrželi dotaci a finance na dvě další akce. Dnes jsme v situaci, která 
se každým dnem mění. DPH měly firmy předkládat k určitému datu, kvůli koronaviru byly 
odloženy na pozdější dobu. Byla odložena daň z nemovitostí a další jiné. Byla zrušena záloha 
na daň z příjmu, která se má splácet teď v červnu. Pokud jde o SK, přišli s návrhem a zrušili 
akce, které zrušit šly, na základě jejich žádosti se uskutečnilo jednání, kde přišli s návrhem, že 
pro ně není podstatné, kdy dojde k dalším akcím. 
 
SK chtěl vyrovnat s městem peníze. Návrh byl, aby se závěr nekonal na dnešním zasedání, 
aby se tato záležitost uzavřela na příštím jednání zastupitelstva města. Dne 7.6.2020 poslal 
Ing. Ješina panu starostovi e-mail, aby se to dnes neřešilo, že se celá záležitost uzavře v září. 
Ing. Ješina žádá, aby se o jmenovaných záležitostech jednalo na příštím jednání ZM a 
rozhodlo se, podle finanční situace. Jedná se o akce studna, tribuna a výměna akumulačních 
kamen. 
 



Pan starosta k tomu sděluje, že se nejedná o žádné strašení, že co se děje, je realita. Jako první 
s omezením investic ve více oblastech ve městě a jeho příspěvkových organizacích přišel pan 
starosta. 
 
Pan Nadrchal k tomu uvádí, že někdy v březnu Rada města vyzvala organizace, příspěvkové 
organizace, aby se vyjádřily k různým úsporám. Vaše e-maily se nejspíš potkaly. Vše je ale 
v zápisu z Rady města. Na zmíněném zastupitelstvu na konci roku došlo k „gentlemanské“ 
dohodě, že pokud bude město na tom finančně dobře, že bude sport ve městě podporovat. 
Dnes jsme se dostali do špatné rozpočtové situace, bylo by naivní se domnívat, že všichni 
budou kráceni a sportovcům to zůstane, jak jim bylo slíbeno, tedy v plné míře. Bude se hledat 
nejspíš nová suma pro SK, nechá se zachovaný provoz. V tuto chvíli, ale SK nemůže 
očekávat, že se budeme bavit o penězích, které byly slíbeny. 
 
Mgr. Beránek souhlasí s názorem Ing. Ješiny, návrh ze strany SK byl velice solidní. Vznáší 
dotaz, zda se při těchto jednáních bude nebo nebude počítat i se sportovní komisí?  
 
Pan Matička se zastává starosty, že je v nelehké situaci, podle ministerské kalkulačky bude 
razantní krácení. Veškeré komise by mu tu situaci vůbec nezlehčovaly. Vedení města se dobře 
na dnešní jednání připravilo.  
 
Mgr. Beránek sděluje, že chápe, že není jednoduché se z této situace dostat, jen ho mrzí, že se 
jich nikdo vůbec na nic nezeptal.  
 
Pan Nadrchal k tomu dodává, že měli jednání pouze s Ing. Ješinou, tak měl Ing. Ješina 
informovat členy sportovní komise. 
 
Usnesení: 
 
ZM schvaluje pozastavení čerpání investiční a neinvestiční dotace pro SK ve výši 
615.825 Kč.    O případném čerpání bude rozhodnuto na následujícím zasedání ZM na 
základě aktuálního vývoje daňových příjmů města. 
 
Hlasování 15-0-0 
 
Usnesení: 
         
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020. 
 
Hlasování: 15-0-0 
 
Usnesení: 
          
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020. 
 
Hlasování: 15-0-0          
 
 
Mgr. Oubrechtová informuje a žádá zastupitele o schválení předloženého bodu, ve věci 
pověření rady města rozhodovat v případě nezbytné potřeby o použití finančních prostředků. 
 
Připomínka dr. Vaníka ponechat z 12 mil Kč alespoň 2 mil. Kč v rezervě do určitého data na 
případné havárie atd. nebo např. do dalšího zastupitelstva. 



 
Usnesení: 
 
ZM schvaluje pověření rady města rozhodovat v případě nezbytné potřeby o použití 
finančních prostředků evidovaných v rozpočtu pod odvětvovým tříděním 6409 (Ostatní 
činnosti jinde nezařazené) a druhovým tříděním na 5901 (Nespecifikovaná rezerva) na 
akce zařazené a schválené v rozpočtu města maximálně do výše 10 mil. Kč v období do 
následujícího jednání ZM. 
 
Hlasování: 15-0-0  
         
Stažení bodu 4. Zpráva kontrolního výboru z programu  
 
Hlasování: 15-0-0          
 
 
10. Diskuse 
 
Pan starosta komentuje situaci ohledně obalovny. Někdy v roce 2018 přichází Obalovna 
s návrhem změny vytápěcího média na kombinaci plynu a uhelného multiprachu. V té době se 
proti tomu odvolalo Město Týniště nad Orlicí a další občanská sdružení. Zadavatel řízení 
někdy v r. 2019 tento svůj požadavek zrušil, ukončil, ale na jaře roku 2020 s naprosto 
nezměněnými parametry pouze pod jiným názvem do toho šel znovu s tím, že podal žádost 
k tomuto řízení. Na pana starostu to působí, že využili koronavirovou dobu, kdy lidé měli 
úplně jiné starosti. Odvolání proti tomu podalo pouze Město Týniště nad Orlicí, nikdo jiný. Ze 
zákona ani nepatříme mezi ty, na jejichž odvolání bude brán zřetel. Zřetel může být brán na 
občanské aktivity, proto tu v současné době běží petice za nesouhlas. Termín podání je do 
19.6.2020. Pan starosta by byl rád, aby toto se podpořilo usnesením. Město proti obalovně 
jako takové rozhodně nic nemá, nyní však městu vadí proces vytápění s přidáním uhelného 
multiprachu. Stát přispívá pomocí kotlíkových dotací, na druhé straně by Krajský úřad povolil 
takovýto způsob vytápění? Trochu absurdita. Pro pana starostu je to nepříjemné, rád by 
podpořil aktivity občanských skupin. Odvolání není poslední krok, tento proces bude mít další 
vývoj.  
MUDr. Voborník k tomu uvádí, že byl jako občan omezen na právech dostavit se k úřední 
desce. Podle něho se jedná o zneužití situace. Zeptat se právníka, zda je toto vůbec možné. 
Pan Urbánek k tomu uvádí, že posuzování podle EIA není jednoduché. 
MUDr. Vaník k tomu uvádí, že pamatuje minulost této obalovny. 
MUDr. Otava navrhuje posílat stížnosti, klidně jednotlivě, že se dotýkají chráněné krajinné 
oblasti Orlice.  
Pan Urbánek k tomu uvádí, že odvolávat se může obalovna a občanské spolky, které fungují 
více jak tři roky. Kraj se nebude zabývat námitkami, kdo nemá právo je podat.  
 
Pan starosta navrhuje usnesení: 
 
ZM schvaluje Zásadní nesouhlas se záměrem Obalovny Týniště s.r.o. ,,Modernizace 
obalovny Týniště nad Orlicí“ obnášející přechod z plynového paliva na kombinované 
vícepalivové vytápění zemní plyn/ uhelný multiprach a vyjadřuje plnou podporu 
občanským aktivitám vyjadřující nesouhlas s tímto záměrem. 
 
Hlasování: 15-0-0          
 
 



MUDr. Voborník se táže, zda se ví něco o rekonstrukci kruhového objezdu dole. 
 
Pan Hejna uvádí, že od 7.7.2020 budou různé uzávěrky kruhového objezdu. Budou včas 
vyvěšeny informace a termíny. 
 
Paní Čepelková děkuje všem, kdo se starali o nemocné, všem pracovníkům GC, lékařům, 
zdravotníkům, policistům, hasičům. Ráda by poděkovala paní Gažiové, že dvakrát svítila věž 
a všem, co se k tomu přičinili.  
 
Paní Labíková se táže, jak to bude s Albou, se struhou. Pan starosta odpovídá, že Alba je stále 
v majetku Povodí Labe. 
 
Mgr. Plašil děkuje všem, kteří pomohli s nedávnou hudební akcí. Dodává, že v tomto týdnu se 
mělo začít s rekonstrukcí ZUŠ, ale je to posunuté na začátek září. 
 
Ing. Ješina se táže, jestli by nebylo možné pravidelně tvořit pracovní skupinu, která by se 3-4x 
za rok sešla, že by se problematika sportu řešila, ať už z pohledu aktuálních problémů i 
dlouhodobých. Aby činnost SK nevyznívala jen o tom, že se jedná o financování zábavy dětí 
a dospělých. Ale že se jedná i o vzhled okolí, připravenost, zpracování studií, projektů. Jedná 
se o maximální 60% dotaci. Cílem je, aby byl SK připraven na rok 2023 a aby město bylo 
v obraze. Skupina by se tvořila ze zástupců sportovních jednot a někdo z města.  
 
Mgr. Beránek reaguje, že není žádný problém sledovat tyto věci, ale je pro, aby to zůstalo 
v rámci sportovní komise, a sděluje, že se toho rád ujme. 
 
Paní ředitelka Ullrichová z MŠ se se všemi loučí a děkuje za spolupráci, podala žádost o 
odvolání z funkce a po 28 letech končí. 
 
Pan Radek Martinec žádá o prodloužení lhůty k vystěhování ze zdravotních důvodů, které 
prodělal. 
 
Paní Labiková děkuje technickým službám, jak krásně sekají a udržují zeleň. 
 
11.  Závěr 
 
Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 18:15 hodin.  
 
 
Zápis pořízen dne:15.6.2020 
Zapsala: Jaroslava Svobodová 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 Ing. Jaroslav Matička  v.r.                Josef Vlček 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. 


