
 
ZÁPIS 

 
z 11. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí konaného dne 14.12.2020 

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, Beránek Jan, Gavláková 
Simona,  Lesenská Vladimíra, Píšová Markéta, Vlček Josef. 

 
Starosta města zahájil jednání zastupitelstva a konstatoval, že zasedání bylo svoláno dle 
zákona o obcích v platném znění dne 4.12.2020. 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 4.12.2020, 
tj. alespoň 7 dní před konáním zasedání, jak ukládá zákon o obcích. 
Konstatoval, že dle prezenční listiny je zasedání přítomno 17 členů zastupitelstva města. To 
znamená, že jsou přítomni všichni členové 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 Ing. Jaroslava Matičku. 
 
Návrhovou komisi navrhl ve složení: Předseda PharmDr. Irena Černínová, která bude číst 
jednotlivé návrhy usnesení, a členové MUDr. Leoš Voborník a Vladimír Polášek. 
 
Starosta dal hlasovat o tomto návrhu 
Hlasování:  17pro-0proti-0zdržel se. 
 
V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích máte před sebou program dnešního jednání 
v písemné formě, který je též promítán na zdi. 
 

1. Zahájení 
2. Kontrola úkolů z minulých jednání 
3. Zpráva o činnosti rady města 
4. Obecně závazná vyhláška č.4/2020, kterou se mění OZV č.1/2020 o místním poplatků 

ze psů 
5. Převod pozemku KN 3151/2 z k.ú. Veliny do k.ú. Horní Jelení, který je v podílovém 

vlastnictví Lesní družstvo Vysoké Chvojno 
6. Využití předkupního práva při prodeji chaty ev.č. 61 na p.č. 4700/4 v k.ú. Holice 

v Čechách, který je v podílovém vlastnictví Lesní družstvo Vysoké Chvojno 
7. Koupě části pozemku p. č. 106/2 v k. ú. Štěpánovsko o výměře 32 m2 
8. Koupě části pozemku p. č. 106/20 v k. ú. Štěpánovsko o výměře 5 m2 
9. Prodej pozemku par. č. 2031/5 o výměře 445 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí  
10. Záměr prodeje pozemků p. č. 395/2, 395/3 a 395/4, jejichž součástí jsou garáže, v k. ú. 

Týniště nad Orlicí 
11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2286/1 o výměře 5 m2 a části pozemku p. č. 2286/1 

o výměře 1 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
12. Založení SVJ čp. 757 a SVJ čp. 723 v Týništi nad Orlicí 
13. Zpráva finančního výboru 



 
 

14. Finanční záležitosti rozpočtu města Týniště nad Orlicí roku 2020 
15. Odměna pro starostu města dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 
16. Rozpočet města Týniště nad Orlicí na rok 2021 
17. Diskuse 
18. Závěr 

 
 
Má někdo z členů zastupitelstva města k programu dnešního zasedání námitky či návrhy na 
jeho změnu či doplnění? 
 
K tomuto bodu nebylo připomínek. 
 
Starosta města dal hlasovat k tomuto navrženému programu. 
 
Hlasování: 17-0-0. 
 

2. Kontrola úkol ů z minulých jednání 
 
Starosta informoval zastupitele, že měl za úkol s panem Hejnou oslovit spolumajitele 
pozemků manželů V. ve věci směny pozemků v ulici Mostecká. Úkol byl splněn. Byli 
obesláni znovu dopisem, ale bohužel do dnešního dne od nich neobdrželi žádnou zprávu, 
nekomunikují. 
 
Dále informoval zastupitele, že významně postoupili v jednání s Povodím Labe o směnné 
smlouvě ve věci odlehčovacího ramene Alby. Pozemky jsou momentálně oboustranně 
odsouhlaseny. Proběhnou znalecké posudky a geometrické zaměření a další nutné podklady, 
které jsou potřeba před podpisem smlouvy. To řeší Povodí Labe. 
 
Usnesení: 
ZM bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z minulých jednáních zastupitelstev. 
 
Hlasování: 17-0-0          
 

3. Zpráva o činnosti rady města 
 
Tajemník města informoval zastupitele, že činnost rady dostali, jako obvykle, písemně a 
vyzval je, zda mají k předložené zprávě připomínek. 
 
MUDr. Voborníkovi se nezdá formulace usnesení ohledně prominutí nájmu v restauraci 
Dělnický dům.  
 
Pan starosta k tomu sděluje, že pan Špryňar je aktivní, komunikuje s městem, nájem mu byl 
odpuštěn i při první vlně pandemie. Prozatím pan Špryňar má vše zaplaceno, i když 
v minulosti jeho platební morálka nebyla vždy v pořádku (ve věci platby za odpady). 
 
MUDr. Otava nemá připomínky, jen dodává, že mohl požádat stát o příspěvek. 
 
Pan Nadrchal k tomu uvádí, že kde máme vliv a lze pro lidi něco udělat, rozhodli jsme se 
pomoci. Částka 8 tis Kč měsíčně není pro město likvidační. 
 
Ing. Matička k tomu uvádí, že Týniště v tomto není ojedinělé, většina měst takto přistupovala 
k více zařízením.  



 
 
MUDr. Voborník ještě informuje zastupitele ve věci firmy ČEZ, že se občas stane, že se 
postaví nový sloup vedle starého, aniž by se starý zlikvidoval. K tomu pan Hejna uvádí, že je 
to první etapa, že se bude pokračovat a dojde při tom k nápravě. 
 
Usnesení: 
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Týniště nad Orlicí. 
 
Hlasování: 17-0-0          
 

4. Obecně závazná vyhláška č.4/2020, kterou se mění OZV č.1/2020 o místním 
poplatků ze psů 
 

Pan tajemník k tomu uvádí, že na ministerstvu zřejmě hledají jakékoli nesrovnalosti, i když ji 
před tím sami vydali. Ze staré vyhlášky se pouze vypouští slovní spojení rodinný dům – 
bytový dům u občanů starších 65 let. Význam vyhlášky se jinak nemění.  
 
Usnesení: 
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 o místním poplatku ze psů. 
 
Hlasování: 17-0-0          
 

5. Převod pozemku KN 3151/2 z k.ú. Veliny do k.ú. Horní Jelení, který je 
v podílovém vlastnictví Lesní družstvo Vysoké Chvojno 

 
Starosta města informuje zastupitele s předkládanou skutečností. 

Usnesení: 
ZM schvaluje převod pozemku KN 3151/2 z k.ú. Veliny do k.ú. Horní Jelení, který je 
v podílovém vlastnictví Lesní družstvo Vysoké Chvojno. 
 
Hlasování: 17-0-0          
 

6. Využití předkupního práva při prodeji chaty ev.č. 61 na p.č. 4700/4 v k.ú. Holice 
v Čechách, který je v podílovém vlastnictví Lesní družstvo Vysoké Chvojno. 

 

Usnesení: 
ZM zamítá odkup chaty ev. č. 61 v k.ú. Holice v Čechách postavené na pozemku parc.č. 
4700/4 v podílovém vlastnictví měst a obcí spravovaném Lesním družstvem Vysoké 
Chvojno. 
 
Hlasování: 17-0-0          

 
7. Koupě části pozemku p. č. 106/2 v k. ú. Štěpánovsko o výměře 32 m2 

 
Pan Hejna sděluje zastupitelům města, že bylo provedeno geometrické zaměření, byl zaměřen 
plot, vše vysvětluje na předložené mapě. Jedná se pouze o narovnání majetkových vztahů 
k pozemkům.  
 
 
 



Usnesení: 
ZM schvaluje koupi části pozemku parc. č. 106/2 v k. ú. Štěpánovsko od L. B. trv. byt. 
*** za cenu 200 Kč/m2 a poplatky s tím spojené. Nový pozemek parc. č. 106/22 o výměře 
32 m2 byl oddělen geometrickým plánem č. 438-132/2020 z pozemku parc. č. 106/2 v k. 
ú. Štěpánovsko a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.  
 
Hlasování: 17-0-0          
        

8. Koupě části pozemku p. č. 106/20 v k. ú. Štěpánovsko o výměře 5 m2 

 
Usnesení: 
ZM schvaluje koupi části pozemku parc. č. 106/20 v k. ú. Štěpánovsko od B. D. a H. D. 
oba trv. byt. *** za cenu 200 Kč/m2 a poplatky s tím spojené. Nový pozemek parc. č. 
106/23 o výměře 5 m2 byl oddělen geometrickým plánem č. 438-132/2020 z pozemku  
parc. č. 106/20 v k. ú. Štěpánovsko a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 
 
Hlasování: 17-0-0          
 

9. Prodej pozemku par. č. 2031/5 o výměře 445 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
 
Pan Hejna k tomu dodává, že se jedná v této fázi o smlouvu budoucí, aktivovat se až bude 
vydané územní rozhodnutí. Tato smlouva je platná maximálně dva roky (do konce r. 2022).  
 
Usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2031/5 o výměře 445 m2 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí pro Lidl Česká republika v.o.s., IČ: 261 78 541, se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 
Praha 5 za cenu 1000 Kč/m2 bez DPH a poplatky s tím spojené a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní.  
 
Hlasování: 17-0-0          
 

10. Záměr prodeje pozemků p. č. 395/2, 395/3 a 395/4, jejichž součástí jsou garáže, 
v k. ú. Týniště nad Orlicí 
 

Pan Hejna opět informuje zastupitele o žádosti pana T. o koupi pozemků, jejichž součástí jsou 
i garáže. Na mapě ukazuje umístění garáží, které jsou předmětem žádosti. Prodej rada města 
nedoporučuje. 
 
Starosta města dává k tomuto bodu hlasovat. 
 
Usnesení: 
ZM zamítá žádost o odkoupení pozemků parc. č. 395/2, 395/3 a 395/4, jejichž součástí 
jsou garáže v kat. území Týniště nad Orlicí. 
 
Hlasování: 0-17-0          

 
11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2286/1 o výměře 5 m2 a části pozemku p. č. 

2286/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
 
Pan starosta sděluje veškeré informace z jednání, které byly již předmětem minulého 
zastupitelstva a rovněž dnešního bodu plnění úkolů z minulých jednání ZM, a to situace 



ohledně směny pozemků s manžely V.. Je pro to, aby se směnná smlouva co nejdříve 
uzavřela. Její schválení bude předmětem příštího zasedání zastupitelstva. 
 
Ing. Matička k tomu sděluje, že je pro, aby se tato situace už uzavřela. 
 
Usnesení: 
ZM ukládá vedoucímu správy majetku města Týniště nad Orlicí a starostovi města 
připravit směnnou smlouvu dotčených pozemků mezi městem Týniště nad Orlicí a 
manžely V. 
 
Hlasování: 17-0-0          
 
 
Usnesení: 
ZM bere na vědomí informaci o proběhlém jednání ohledně pozemků v Mostecké ulici s 
p. V. a navrhuje uzavřít směnnou smlouvu. 
 
Hlasování: 17-0-0          
 
 

12. Založení SVJ čp. 757 a SVJ čp. 723 v Týništi nad Orlicí 
 
Pan Hejna k tomu uvádí, že už nemusí být tři vlastníci bytů, aby se založilo SVJ, ale stačí 
jeden subjekt. Tímto rozhodnutím se založí dvě SVJ, na každý vchod, a pozemky okolo 
objektu se pak prodají těmto vzniklým SVJ. 
 
Paní Čepelková sděluje střet zájmu. 
 
Usnesení: 
ZM schvaluje založení Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 757, V Sítinách, 
Týniště nad Orlicí v souladu s ust.  § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, stanovy Společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 757, 
V Sítinách, Týniště nad Orlicí, se sídlem V Sítinách 757, 517 21 Týniště nad Orlicí, 
v předloženém znění. 
 
Hlasování: 16-0-1(p. Čepelková)        
  

Usnesení: 
 
ZM schvaluje založení Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 723, V Sítinách, 
Týniště nad Orlicí v souladu s ust.  § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, stanovy Společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 723, 
V Sítinách, Týniště nad Orlicí, se sídlem V Sítinách 723, 517 21 Týniště nad Orlicí, 
v předloženém znění. 
 
Hlasování: 16-0-1(p. Čepelková)        
  
 

13. Zpráva finančního výboru 
 
Ing. Matička sděluje, že se finanční výbor sešel 1.12.2020. Materiály byly poslány 
elektronicky, v návrhu rozpočtu je poprvé, kdy do rozpočtu nebyly zapracovány příspěvky 



cizím subjektům. Největším problémem a propadem na další rok jsou příjmy z rozpočtového 
určení daní. V přípravě rozpočtu byly zohledněné finanční prostředky uspořené v minulých 
letech. FV prostudoval podrobně jednotlivé položky rozpočtu a upravil a doplnil rozpočet 
(např. u SK). Na základě skutečností v příštím období budou projednány požadavky cizích 
subjektů či našich spolků. Zásadní dopad na rozpočet mají následující akce - výstavba ZUŠ, 
cyklostezka do Křivic. Neopomenutelným výdajem zůstává splátka úvěru Mostecká, Turkova. 
Tento předložený rozpočet FV doporučuje ke schválení. 
 
K tomuto bodu nebylo dalších otázek. 
 
Usnesení: 
ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru. 
 
Hlasování: 17-0-0          
 

 
14. Finanční záležitosti rozpočtu města Týniště nad Orlicí roku 2020 

 
K tomuto bodu vystoupila Mgr. Oubrechtová, vedoucí Finančního odboru a informovala 
zastupitele o níže uvedených bodech, které jsou předmětem jednání ZM. Prvním bodem je 
revokace minulého usnesení, který se ze strany ZŠ nesplnil, jelikož během distanční výuky se 
tento fond vyčerpal. 
 
Usnesení: 
ZM revokuje usnesení Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí č. 9 z 15.06.2020 bod C/1: 
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).  
 
Hlasování: 16-0-0 (nepřítomna p. Lesenská)       
   
 
Usnesení: 
ZM schvaluje na základě žádosti ředitelky GC změnu závazného vztahu mezi 
zřizovatelem a příspěvkovou organizací Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí (IČ 428 
86 198), která spočívá ve zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz o částku 95 420 Kč 
z důvodu nepřiznané dotace pro pečovatelskou službu od MPSV ČR a o částku 
250 000 Kč na pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti s epidemií COVID-19 
v Geriatrickém centru. Celková výše neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2020 
bude po úpravě 5 998 420 Kč. 
 
Hlasování: 17-0-0          
 

Usnesení: 
ZM schvaluje změnu závazného vztahu mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací 
Základní umělecká škola Týniště nad Orlicí (IČ 608 84 541), která spočívá ve zrušení 
účelového neinvestičního příspěvku na akci Vánoční ulička ve výši 10 000 Kč (informace 
organizace o nečerpání příspěvku přílohou). 
 
Hlasování: 17-0-0          



 

Usnesení: 
ZM schvaluje na základě žádosti ředitelky KC změnu závazného vztahu mezi 
zřizovatelem a příspěvkovou organizací Kulturní centrum Týniště nad Orlicí (IČ 428 
86 139), která spočívá ve zrušení účelového neinvestičního příspěvku na dovybavení 
budovy ve výši 100 000 Kč. 
 
Hlasování: 17-0-0          
 

Usnesení: 
 
ZM schvaluje na základě žádosti ředitelky SM změnu závazného vztahu mezi 
zřizovatelem a příspěvkovou organizací Služby města Týniště nad Orlicí (IČ 428 85 
086), která spočívá ve snížení neinvestičního příspěvku na provoz o částku 325 000 Kč. 
Celková výše neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2020 bude po úpravě 
16 000 000 Kč. 
 
Hlasování: 17-0-0          
 
Usnesení: 
ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8 – 12/2020. 
 
Hlasování: 17-0-0          
 

Usnesení: 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2020. 
 
Hlasování: 17-0-0 
          

Usnesení: 
ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, zmocňuje Radu města Týniště nad Orlicí k provádění 
rozpočtových opatření pro operace, které vzniknou v období od 15.12.2020 do 
31.12.2020 bez určení konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny: 

- pro upřesnění výše transferů v případě jejich vypořádání nebo z jiných důvodů 
(změny v příjmech i výdajích rozpočtu), 

- pro výdaje, které bude nezbytné realizovat k odvrácení škod, prevenci havárií, 
řešení havárií a živelních pohrom, výdaje ve stavu nouze, výdaje na vyměřené 
pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje, kde může dojít 
ke škodám z důvodu časového prodlení, 

- při potřebě neočekávaných přesunů finančních prostředků ve výdajích mezi 
jednotlivými paragrafy p ři péči o majetek města. 
Provedené rozpočtové změny budou předloženy k informování zastupitelstvu na 
prvním zasedání roku 2021. 

 
Hlasování: 17-0-0  
 
 
 
 



15. Odměna pro starostu města dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 
 

MUDr. Beránek k tomu dodává, že by rád touto cestou za sebe jako za občana města i jako 
za zastupitele a radního rád poděkoval starostovi města za jeho pracovní nasazení, úsilí a 
energii vložené do jeho práce a žádá zastupitele o schválení odměny dle přílohy k nařízení 
vlády. 
 
Usnesení: 
ZM schvaluje odměnu pro starostu města ve výši dvou měsíčních odměn dle přílohy 
k nařízení vlády č. 318/2017.  
 
Hlasování: 16-0-1(p. Koldinský)         
 
Pan starosta děkuje zastupitelům za schválení odměny. 
 

16. Rozpočet města Týniště nad Orlicí na rok 2021      
 
ZM schvaluje rozpočet města pro rok 2021 v tomto členění: 

celkové příjmy (třída 1 – 4)             97 725 275,63 Kč 
financování (třída 8)             39 832 204,37 Kč 
celkové zdroje rozpočtu           137 557 480,00 Kč 
běžné a kapitálové výdaje celkem (třída 5 – 6)          137 557 480,00 Kč. 
Rozpočet města Týniště nad Orlicí je rozpočtem schodkovým, schodek je kryt 
finančními prostředky z minulých let. 
Závazné ukazatele rozpočtu jsou v dokumentu Rozpočet na rok 2021 označeny 
textem Příloha č. 1 a Příloha č. 2 k rozpočtu na rok 2021. 
Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby a změny rozpisu 
rozpočtu včetně potřebných korekcí mezi kapitálovými a běžnými výdaji, resp. 
běžnými a kapitálovými výdaji rozpočtu, pokud tyto změny nevyvolávají další 
nároky na finanční prostředky města, v průběhu roku 2021 dle vyhlášky č. 323/2003 
Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, jsou v kompetenci vedoucí finančního 
odboru, která je realizací těchto operací pověřena. 

 
Hlasování: 17-0-0  
 

Usnesení:     
ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, poskytnutí příspěvků svým příspěvkovým organizacím v té výši a za 
tím účelem, jak je uvedeno v Příloze č. 1 k rozpočtu města Týniště nad Orlicí na rok 
2021.  
 
Hlasování: 17-0-0          

Usnesení: 
ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, poskytnutí dotací následujícím fyzickým a právnickým osobám: 
   
Audis bus Rychnov nad Kněžnou (IČ 
150 40 00)  

investiční dotace na pořízení 
dopravního prostředku MHD (do 
2024 Σ 1 550 000 Kč)  

310 000 Kč  

Mateřské centrum Ratolest Týniště n. 
O. (IČ 265 86 746)  

dotace na mzdové náklady  158 952 Kč  

OS SK Ontario Týniště n. O. (IČ 228 
25 037)  

dotace na provoz  7 500 Kč  



TJ Sokol Křivice (IČ 486 16 982)  dotace na provoz  45 000 Kč  
TJ Sportovní klub Petrovice (IČ 486 
17 024)  

dotace na provoz  40 000 Kč  

Sportovní klub Týniště n. O. (IČ 428 
85 001)  

dotace na provoz (energie, mzdy, 
údržba, činnost oddílů)  

1 250 000 Kč  

Sportovní klub Týniště n. O. (IČ 428 
85 001) 

dotace fotbalové hřiště: likvidace 
stromů na hřišti 

175 000 Kč 

TJ Sokol Týniště n. O. (IČ 464 57 
895)  

dotace na provoz, kulturní a 
sportovní činnost, nákup VT  

30 000 Kč  
 

 
Veškeré transfery, mimo investiční dotace na pořízení dopravního prostředku MHD pro 
společnost AUDIS BUS, s. r. o., jsou určeny k čerpání do konce rozpočtového roku 2021, 
pokud není nebo nebude v průběhu běžného rozpočtového roku usnesením zastupitelstva 
stanoveno jinak. 
ZM současně s poskytnutím dotací schvaluje veřejnoprávní smlouvy na schválené 
individuální neinvestiční a investiční dotace z rozpočtu města Týniště nad Orlicí. ZM 
pověřuje starostu města podpisem těchto veřejnoprávních smluv. 
 
Hlasování: 17-0-0       
 
Usnesení: 
ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, zmocňuje pro rok 2021 Radu města Týniště nad Orlicí 
k provádění rozpočtových opatření bez určení konkrétní výše: 
- pro změny vyvolané korekcemi a novelami vyhlášky o rozpočtové skladbě ve znění 

změn v průběhu roku 2021, 
- pro změny vyvolané přijetím a realizací výdajů účelově poskytnutých plnění a transferů. 

Uvedená rozpočtová opatření budou předložena k informování zastupitelstvu na zasedáních 
v roce 2021. 
 
Hlasování: 17-0-0       
 
 
Usnesení: 
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Týniště nad Orlicí na období 2022 – 
2024. 
 
Hlasování: 17-0-0       
 
Usnesení: 
ZM schvaluje zastupiteli Ing. Lukáši Drozdíkovi uzavření Dohody o pracovní činnosti 
na období od 01.01.2021 do 31.12.2021. Zaměstnavatelem je město Týniště nad Orlicí, 
vykonávanou činností jsou administrativní činnosti související s vedením JPO Týniště 
nad Orlicí. 
 
Hlasování: 16-0-1(p. Drozdík)       
 
Usnesení: 
ZM schvaluje zastupiteli Ing. Lukáši Drozdíkovi uzavření Dohody o provedení práce 
na období od 01.01.2021 do 31.12.2021. Zaměstnavatelem je město Týniště nad Orlicí, 
vykonávanou prací je správa webových stránek města. 
 
Hlasování: 16-0-1(p. Drozdík)       
 



 
 

 
17. Diskuse 

 
Ing. Lesenská ve svém diskuzním příspěvku popřála všem v této nelehké době hlavně pevné 
zdraví, veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku.  Zastupitelé si vzájemně přejí hezké 
Vánoce, hodně zdraví a děkují za spolupráci. 
Pan starosta děkuje za práci všem zastupitelům, v letošním roce bohužel nebude hovořit 
k občanům na Nový rok na náměstí. Sděluje, že je potřeba se na všechny věci, co nás 
obklopují, se dívat s rozvahou. Všem přeje příjemné prožití vánočních svátků a co nejvíce 
pohodový vstup do nového roku. 
Mgr. Beránek děkuje všem za jejich činnosti, přeje pevné zdraví a doufá, že se po novém roce 
sejdou všichni v této sestavě. 
Dotaz z veřejnosti ohledně podjezdu. Pan starosta odpovídá, že akce podjezd začne až po 
rekonstrukci kolejiště ve stanici Pardubice. Nelze budovat tyto dvě akce najednou kvůli 
dopravě. Odhad cca 3 roky než začne stavba. Informuje o tom i prostřednictvím Zpravodaje a 
sociálních sítí.  
 

 
18. Závěr 

 
Starosta města poděkoval za dnešní účast a ukončil jednání zastupitelstva v 18.00 hodin.  
 
 
Zápis pořízen dne:14.12.2020 
Zapsala: Jaroslava Svobodová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
  
 
 Ing. Drozdík Lukáš v.r.      Ing. Jaroslav Matička 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. 


