
ZÁPIS 
 

z 12. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí konaného dne 15.3.2021 
v Kulturním dom ě v Týništi nad Orlicí 

 
Přítomni:        Čepelková Veronika, Koldinský Libor, Matička Jaroslav, 

Nadrchal Pavel, Vaník Jan, Voborník Leoš, Beránek Miloslav, Otava Josef, 
Polášek Vladimír, Rydrych Petr, Drozdík Lukáš, Beránek Jan, Gavláková 
Simona, Píšová Markéta, Vlček Josef. 
 

 Omluveni:     Černínová Irena, Lesenská Vladimíra. 
 
Starosta města zahájil jednání zastupitelstva a konstatoval, že zasedání bylo svoláno dle 
zákona o obcích v platném znění dne 4.3.2021. 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 5.3.2021, tj. alespoň 7 
dní před konáním zasedání, jak ukládá zákon o obcích. 
Konstatoval, že dle prezenční listiny je zasedání přítomno 15 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 Petr Rydrych, členové MUDr. Leoš Voborník 
a Vladimír Polášek. 
 
Starosta dal hlasovat o tomto návrhu: 
Hlasování:  15pro-0 proti-0 zdržel se. 
 
Mgr. Beránek navrhuje, vzhledem k rozsáhlosti textu usnesení, aby se jednotlivé body 
usnesení před hlasováním nečetly, ale byly promítnuty na plátno. 
Pan starosta k tomu sděluje, že tímto způsobem lze akceptovat návrhy usnesení, když jsou 
předloženy. Navrhuje schválit tento způsob zatím jen pro dnešní zasedání. 
 
Návrh usnesení: 
 
Navrhuji, aby vzhledem k rozsáhlosti textu usnesení, aby se jednotlivé body usnesení 
před hlasováním nečetly, ale byly promítnuty na plátno. 
 
Hlasování: 15-0-0 
 
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, zda má někdo z členů zastupitelstva města k programu dnešního zasedání 
námitky či návrhy na jeho změnu či doplnění? 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Zahájení 
2. Kontrola úkolů z minulých jednání 
3. Zpráva o činnosti rady města 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 
6. Změna složení Osadního výboru Štěpánovsko 
7. Rozšíření pamětní desky u památníku Obětem válek 
8. Využití předkupního práva při prodeji chaty v k.ú. Holice v Čechách 
9. Prodej bytových jednotek V Sítinách čp. 723, 757, Týniště nad Orlicí 
10. Prodej části pozemku p.č. 1029/2 v k.ú. Týniště nad Orlicí 
11. Směna části pozemku p.č. 2286/1 za část pozemku p.č. 342 v k.ú. Týniště nad Orlicí 
12. Odkup pozemků z LV č. 1679 v k.ú. Týniště nad Orlicí 
13. Směnná smlouva s Povodím Labe, s.p., Hradec Králové 
14. Zpráva finančního výboru 
15. Finanční záležitosti a úprava rozpočtu města na rok 2021 
16. Diskuse 
17. Závěr 

 
 
Pokud tomu tak není, dávám hlasovat o schválení programu dnešního zasedání. 
 
Hlasování: 15 pro, 0 proti 0 zdržel se  
 

 
2) Kontrola úkol ů z minulých jednání 

 
Usnesení: 
ZM bere na vědomí kontrolu úkolů z minulých jednání, které byly splněny. 
 
Hlasování: 15-0-0          
 

3) Zpráva o činnosti rady města 
 
Usnesení: 
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Týniště nad Orlicí. 
 
Hlasování: 15-0-0          
 

4) Zpráva kontrolního výboru 
 
Ing. Drozdík sděluje, že kontrolní výbor funguje online. Kontrolní výbor pozastavuje terénní 
kontroly do konce vládních opatření.  
 
Usnesení: 
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 
 
Hlasování: 15-0-0          
 
 
 

5) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 
 
Tajemník města informuje zastupitele, že na ministerstvu vnitra opět objevili nějakou 
nepodstatnou chybu v původní OZV o místním poplatku z pobytu, opět se jedná o 
„kosmetickou úpravu“. Návrh OZV byl poslán i na správu MV do Hradce Králové, kde ji opět 
upravili. Myslí si, že nyní už vyhláška bude sepsána v pořádku. Je v souladu s legislativou. 
 
 



Usnesení: 
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Týniště nad Orlicí č.1/2021 o místním 
poplatku z pobytu. 
 
Hlasování: 15-0-0          
 

6) Změna složení Osadního výboru Štěpánovsko 
 
Pan starosta sděluje, že předseda výboru pan Holenda rezignoval na svoji pozici v Osadním 
výboru ve Štěpánovsku. Navrhuje za předsedu Osadního výboru paní Hanu Dobešovou, která 
dostala možnost zajistit další členy podle svého výběru.  
 
Usnesení: 
ZM schvaluje složení členů Osadního výboru Štěpánovsko – předseda: Hana Dobešová, 
členové: Lucie Šponarová, Lucie Matějíčková, Hedvika Hloupá, Kateřina Henychová, 
Iva Kupková, Zdeněk Plašil.  
 
Hlasování: 15-0-0          
 
Usnesení: 
ZM schvaluje odměny pro předsedy osadních výborů ve výši 2.000 Kč/ rok. 
 
Hlasování:15-0-0           
 

7) Rozšíření pamětní desky u památníku Obětem válek 
 
Pan starosta sděluje, že vývoj záležitosti to mělo takový, že koncem ledna ho kontaktovalo 
Ministerstvo obrany a posléze vojenský historik Eduard Stehlík PhDr., zdali by nebylo možno 
umístit pamětní desku štábnímu praporčíku in memoriam Liboru Ligačovi. Sdělil panu 
Stehlíkovi, že v minulosti to již bylo moderováno na zastupitelstvu, ale v té době nebyl nikdo, 
kdo by to s rodinou Ligačových dořešil, navíc byla krátká doba od tragické události. Starosta 
uvádí, že se jedná se o našeho místního občana a myslí si, že čestné místo (jméno) pod touto 
pamětní deskou, která je umístěná u školy, by se mělo rozhodně objevit. Rodina byla tímto 
nápadem potěšena a souhlasí s tím.  
 
Usnesení: 
ZM schvaluje umístění pamětní desky u památníku Obětem válek v Týništi nad Orlicí 
na počest štábního praporčíka in memoriam Libora Ligače. 
 
Hlasování: 15-0-0          
 
 
 
 

8) Využití předkupního práva při prodeji chaty v k.ú. Holice v Čechách 
 
Usnesení: 
ZM zamítá využití překupního práva při prodeji chaty ev. č. 74. Chata je postavena na 
pozemku p.č. 6956/16 v k. ú. Holice v Čechách, který je ve spoluvlastnictví měst a obcí 
Lesního družstva Vysoké Chvojno.  
 
Hlasování: 15-0-0          
 
 
 
 
 
 



 
 

9) Prodej bytových jednotek V Sítinách čp. 723, 757, Týniště nad Orlicí 
 
Usnesení: 
ZM schvaluje prodej bytových jednotek v bytovém domě V Sítinách č.p. 723 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí, včetně podílu na pozemku označeném parcelním číslem 874/1 jehož 
součástí je stavba, kdy součástí jednotek je spoluvlastnický podíl na společných částech 
nemovité věci, do majetku následujících nájemců bytů a pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy: 

a. Bytová jednotka 723/11 (27,9 m2), spoluvlastnický podíl 279/3144, kupující V. 
Ř., r.č. ***, bytem *** za kupní cenu ve výši 30.871,77 Kč.  
 

b. Bytová jednotka 723/12 (27,7 m2), spoluvlastnický podíl 277/3144, kupující J. T., 
r.č. ***, bytem *** za kupní cenu ve výši 30.689.92 Kč.  

 
c. Bytová jednotka 723/13 (37,6 m2), spoluvlastnický podíl 376/3144, kupující Ing. 

H. T., r.č. ***, bytem *** za kupní cenu ve výši 39.691,31 Kč.  
 
d. Bytová jednotka 723/21 (48,6 m2), spoluvlastnický podíl 486/3144, kupující M. 

H., r.č. ***, bytem *** za kupní cenu ve výši 49.692,86 Kč.  
 
e. Bytová jednotka 723/22 (27,6 m2), spoluvlastnický podíl 276/3144, kupující P. 

H., r.č. ***, bytem *** za kupní cenu ve výši 30.598,99 Kč.  
 
f. Bytová jednotka 723/23 (37,7 m2), spoluvlastnický podíl 377/3144, kupující P. 

T., r.č. ***, bytem *** za kupní cenu 39.782,24 Kč.  
 
g. Bytová jednotka 723/31 (107,3 m2), spoluvlastnický podíl 1073/3144, kupující J. 

K., r.č. ***, bytem *** za kupní cenu ve výši 103.064,78 Kč.  
 
 
Hlasování: 14-0-1(zdržela se p. Čepelková)      
   
 

Usnesení: 
ZM schvaluje prodej bytových jednotek v bytovém domě V Sítinách č.p. 757 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí, včetně podílu na pozemku označeném parcelním číslem 872/1 jehož 
součástí je stavba, kdy součástí jednotek je spoluvlastnický podíl na společných částech 
nemovité věci, do majetku následujících nájemců bytů a pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy: 

a. Bytová jednotka 757/11 (32,8 m2), spoluvlastnický podíl 328/4994, kupující B. 
S., r.č. ***, bytem *** za kupní cenu ve výši 30.649,07 Kč.  
 

b. Bytová jednotka 757/12 (31,9 m2), spoluvlastnický podíl 319/4994, kupující P. 
V., r.č. ***, bytem *** za kupní cenu ve výši 29.959,11 Kč.  

 
c. Bytová jednotka 757/13 (32 m2), spoluvlastnický podíl 320/4994, kupující D. U., 

r.č. ***, bytem *** za kupní cenu ve výši 30.035,77 Kč. 
 
d. Bytová jednotka 757/14 (32,6 m2), spoluvlastnický podíl 326/4994, kupující Z. 

V., r.č. ***, bytem *** za kupní cenu ve výši 30.495,74 Kč.  
 
e. Bytová jednotka 757/21 (32,8 m2), spoluvlastnický podíl 328/4994, kupující M. 

M., r.č. ***, bytem *** za kupní cenu ve výši 30.649,07 Kč.  
 



f. Bytová jednotka 757/22 (31,9 m2), spoluvlastnický podíl 319/4994, kupující R. 
H., r.č. ***, bytem *** za kupní cenu ve výši 29.959,11 Kč.  

 
g. Bytová jednotka 757/23 (32 m2), spoluvlastnický podíl 320/4994, kupující V. Č., 

r.č. ***, bytem *** za kupní cenu ve výši 30.035,77 Kč. 
 
h. Bytová jednotka 757/24 (32,7 m2), spoluvlastnický podíl 327/4994, kupující V. 

K., r.č. ***, bytem *** za kupní cenu ve výši 30.572,40 Kč.  
 
i. Bytová jednotka 757/31 (33,9 m2), spoluvlastnický podíl 339/4994, kupující P. P., 

r.č. ***, bytem *** za kupní cenu ve výši 31.492,34 Kč.  
 
j. Bytová jednotka 757/32 (32,5 m2), spoluvlastnický podíl 325/4994, kupující J. S., 

r.č. ***, bytem *** za kupní cenu ve výši 30.419,08 Kč.  
 

k. Bytová jednotka 757/33 (32,5 m2), spoluvlastnický podíl 325/4994, kupující J. V., 
r.č. ***, bytem *** za kupní cenu ve výši 30.419,08 Kč.  

 
l. Bytová jednotka 757/34 (33,9 m2), spoluvlastnický podíl 339/4994, kupující R. 

Z., r.č. ***, bytem *** za kupní cenu ve výši 31.492,34 Kč.  
 
m. Bytová jednotka 757/41 (53,5 m2), spoluvlastnický podíl 535/4994, kupující 

manželé Z. F., r.č. ***, bytem *** a J. F., r.č. ***, bytem *** za kupní cenu ve 
výši 46.517,93 Kč.  
 

n. Bytová jednotka 757/42 (54,4 m2), spoluvlastnický podíl 328/4994, kupující J. Š., 
r.č. ***, bytem *** za kupní cenu ve výši 47.207,88 Kč.  

 
Hlasování: 14-0-1(zdržela se paní Čepelková)      
    
 
 

10) Prodej části pozemku p.č. 1029/2 v k.ú. Týniště nad Orlicí 
 
Usnesení: 
ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 1029/2 v k. ú. Týniště nad Orlicí pro M. H., trv. 
byt. *** za cenu 200 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené. Nový pozemek p. č. 1029/4 o 
výměře 86 m2 byl oddělen geometrickým plánem č. 1937-77/2020 z pozemku p. č. 1029/4 
v k. ú.  Týniště nad Orlicí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
Hlasování: 14-0-1(zdržel se p. Matička)       
   
 

11) Směna části pozemku p.č. 2286/1 za část pozemku p.č. 342  v k.ú.Týniště nad 
Orlicí 

 
Usnesení: 
ZM schvaluje směnu části pozemku par. č. 2286/1, nově odděleného pozemku par. č. 
2286/8 o výměře 6 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí dle geometrického plánu č. 1941-81/2020 
do majetku manželů M. a T. V., oba trv. pob. *** za část pozemku o podílu 2/3 na 
pozemku par. č. 342, nově odděleného pozemku par. č. 342/6 o výměře 14 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí dle geometrického plánu č. 1941-81/2020 do vlastnictví města Týniště 
nad Orlicí, IČ: 275 468 a pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.   
 
Hlasování: 15-0-0         
 
 



 
12) Odkup pozemků z LV č. 1679 v k.ú. Týniště nad Orlicí 

 
Pan starosta informuje zastupitele o poloze pozemku, který navrhuje zastupitelům odkoupit a 
vysvětluje důvody. Jedná se o zájmové území a jednu z posledních možností vlastnit 
rozvojové plochy v sídlišti U Dubu. Je si vědom nákladné zátěže na finanční prostředky 
města, ale budoucnost je rozhodně důležitější. Větší část pozemků již koupil soukromý 
developer, zcelil vlastníky a vykoupil zbytek pozemků. Vznikne na nich výstavba 4 bytových 
domů. Vyznačený zelený pozemek (který navrhuje vykoupit) je část území, o které kdysi 
v minulosti již zastupitelstvo projevovalo zájem, ale nedařilo se to vykoupit.  
Ing. Matička k tomu sděluje, že se mu stejně jako starostovi nezdá výše ceny, ale ze 
strategického důvodu je to určitě dobře, kdybychom uvedený pozemek odkoupili. 
Samozřejmě si uvědomuje, že když to neuděláme my teď, učiní tak developer a postaví na 
uvedeném pozemku další dva bytové domy, zvýší se neúměrně provoz na sídlišti. Navrhuje 
cenu akceptovat a pozemek odkoupit. 
MUDr. Otava má připomínku ohledně příjezdové cesty k pozemku. Starosta informuje, že 
příjezdová cesta bude z větší části vybudována na pozemku církve, který musí developer od 
církve koupit, nebo již koupil. Příjezdová cesta spodem (jak je v ÚP) není dlouhodobě možná, 
pozemky jsou v cizím vlastnictví. 
Mgr. Beránek je názoru nebavit se o detailech, každý ví, o co konkrétně jde, navrhuje 
odhlasování. 
  
Usnesení: 
Koupi pozemku  parc. č. 1716/2, pozemku parc. č. 1717/7, pozemku parc. č. 1720/16,  
pozemku parc. č. 1721/11, pozemku parc. č. 1722/8, pozemku parc. č. 1723/1, pozemku 
parc. č. 1724/1, pozemku parc. č. 1861/2, pozemku parc. č. 2225/9, pozemku parc. č. 
2263/8, pozemku parc. č. 4415 v k. ú. Týniště nad Orlicí od C. P., bytem *** podíl 1/5, H. 
J., bytem *** podíl 1/5, J. K., bytem *** podíl 1/5, V.  F., bytem *** podíl 1/5, V. J. Ing., 
bytem *** 1/15,  V. R. MUDr., bytem *** podíl 1/15 a V. J., bytem *** podíl 1/15 za 
celkovou cenu 4. 993 730,-  Kč a poplatky s tím spojené. Pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy.  
 
Hlasování 15-0-0          
 
 

13) Směnná smlouva s Povodím Labe, s.p., Hradec Králové 
 
Pan starosta poskytuje detailní informace v této záležitosti, o které zastupitele již několikrát 
informoval na minulých zasedáních ZM. Žádá zastupitele o schválení tohoto bodu. 
 
Usnesení: 
ZM schvaluje směnu pozemků par. č. 2292/1 (dle GP č. 1960-259/2020), par. č. 1867/1, 
par. č. 803/3, par. č. 2291/1 a stavby vtokového objektu umístěné na nově odděleném 
pozemku p. č. 2290/100 a nově odděleném pozemku p. č. 1706/69 (dle GP č. 1953-
209/2020) v k. ú. Týniště nad Orlicí, které tvoří koryto odlehčovací větve náhonu Alba 
v Týništi nad Orlicí do majetku města Týniště nad Orlicí, IČ: 002 75 468 za pozemek 
par. č. 1706/4 (dle GP č. 1953-209/2020), par. č. 2210/2, par. č. 2211/17, par. č. 2210/1, 
par. č. 2211/18, par. č. 2205/3, par. č. 2202/4, par. č. 2209/1, par. č. 2205/4, par. č. 2205/5 
v k. ú. Týniště nad Orlicí, pozemky par. č. 560/12, par. č. 560/6, par. č. 375/19, par.  č. 
375/29, par. č. 471/72, par. č. 471/66, par. č. 471/65 v k. ú. Petrovice nad Orlicí a 
pozemek par. č. 483/2 v k. ú. Štěpánovsko, které přejdou do majetku Povodí Labe, státní 
podnik, IČ: 708 90 005.  
 
Hlasování: 15-0-0 
 
 
          
 



14) Zpráva finančního výboru 
 

Ing. Matička sděluje, že finanční výbor se sešel 1.3.2021. Projednal rekapitulace plnění 
rozpočtu za loňský rok, realizovaná rozpočtová opatření 2021 a čte podrobné informace 
z přiloženého (předloženého) materiálu, kde prostudoval rozpočty. Čte i závěr, ve kterém 
v zásadě souhlasí s navrhovaným doplněním rozpočtových příjmů a výdajů pro rok 2021, ale 
problémem zůstávají nevyjasněné požadavky ředitele ZŠ. 
 
Usnesení: 
ZM bere na vědomí Zprávu finančního výboru. 
Hlasování: 15-0-0          
 
 

15) Finanční záležitosti a úprava rozpočtu města na rok 2021 
 
Usnesení: 
ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 – 2/2021. 
 
Hlasování 15-0-0          
 
Usnesení: 
ZM bere na vědomí přijetí daru od Obce Albrechtice nad Orlicí ve výši 18 000 Kč. 
 
Hlasování: 15-0-0          
 
 
Usnesení: 
ZM ukládá příspěvkové organizaci Základní škola Týniště nad Orlicí (IČO  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 1 000 000 Kč. 
Termín: 25.03.2021                                                    Odpovídá: Mgr. Marian Janko 
 
Hlasování: 15-0-0          
 
Usnesení: 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021. 
 
Hlasování: 15-0-0 
 
Usnesení:     
Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
poskytnutí dotací a darů v souhrnné výši 3 088 452 Kč následujícím fyzickým a 
právnickým osobám (v Kč): 

 
Lucie Táborská, Lípa nad 
Orlicí 

finanční dar na zajištění provozu domácího 
útulku pro zvířata 

5 000,00 

Český rybářský svaz Týniště n. 
O. (IČO 135 86 084) 

dotace na nákup cen a na pořádání dětských 
závodů 

8 000,00 

Lesokruh, z. s., Albrechtice 
(IČO 057 08 338) 

dotace na provoz lesní mateřské školky  10 000,00 

ZŠ a MŠ Prointepo Hradec 
Králové (IČO 252 63 633) 

dotace na mzdové náklady asistenční služby 
(1 dítě) 

10 000,00 

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

dotace na mzdové náklady 158 952,00 
dotace na dovybavení venkovních prostor + 
herní prvky 

20 000,00 

Band-a-SKA, z. s., Týniště n.O. dotace na částečné pokrytí nákladů na 18 000,00 



(IČO 038 18 551) pronájem zkušebny 
OS SK Ontario Týniště n. O. 
(IČO 228 25 037) 

dotace na pronájem sportovišť, nákup 
sportovních potřeb, doprava na akce 

7 500,00 

TJ Sokol Křivice (IČO 486 16 
982) 
  

dotace na provoz 45 000,00 
dotace na opravu sprch v kabinách 
domácího mužstva 

90 000,00 

TJ Sportovní klub Petrovice 
(IČO 486 17 024) 
  

dotace na provoz 50 000,00 
dotace na pořízení nového zahradního 
traktoru 

120 000,00 

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

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

1 325 000,00 

atletika: dotace na Týnišťskou desítku 10 000,00 
atletika: oprava žlabového systému na 
hlavní budově 

75 000,00 

atletika: oprava tartanové dráhy 60 000,00 
vodáci: dotace na náklady vzniklé při 
provádění úklidu řeky  Orlice 

10 000,00 

fotbalové hřiště: oprava rozvaděčů - 
odstranění závad z revize 

65 000,00 

fotbalové hřiště: opravu ohřevu vody v 
šatnách 

60 000,00 

atletický stadion: zakrytování doskočiště 
(vysouvací kryt) 

70 000,00 

dotace na nákup vřetenové sekačky 380 000,00 
atletický stadion: zřízení vrtané studny 200 000,00 

ČSS, z. s. , sportovně střelecký 
klub (IČO 068 18 307) 

dotace na vybavení pro střelce, střelivo, 
provoz klubu, soutěže 

10 000,00 

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

dotace na provoz, kulturní a sportovní 
činnost, nákup VT 

30 000,00 

CrossAir, z. s., Týniště n. O. 
(IČO 055 57 844) 

dotace na náklady spojené s výdaji na akce 
pro děti 

30 000,00 

Běžíme.cz, z. s., Týniště n. O. 
(IČO 075 27 420) dotace na Běh týnišťskými pralesy 

10 000,00 

Spolek přátel Týniště n. O. 
(IČO 226 92 096) 

dotace na reedici a rozšíření publikace 
"památník četnické stanice" 

15 000,00 

Český svaz chovatelů Týniště n. 
O. (IČO 608 86 005) 

dotace na nákup čestných cen a pohárů při 
výstavách 

12 000,00 

Myslivecký spolek Petrovice 
(IČO 265 95 494) 

dotace na nájemné skladových prostor, na 
energie, na krmivo 

12 000,00 

RG RYCON Hradec Králové 
(IČO 034 86 486) dotace na pokrytí provozních nákladů  

25 000,00 

Svaz tělesně postižených 
Týniště n. O. (IČO 750 08 050) 

dotace na pokrytí nákladů na dopravu na 
společné výlety, … 

15 000,00 

Domácí hospic Setkání 
Rychnov n. K. (IČO 023 05 291) 

dotace na finanční zajištění mzdy zdravotní 
sestry 

50 000,00 

Eva Kučerová - Natura Hlinné 
(IČO 455 49 389) 

finanční dar na vydání vlastivědného 
Sborníku Panorama  

2 000,00 

Centrum Orion Rychnov n. K. 
(IČO 682 46 901) 
  

dotace na mzdové náklady pracovníka v 
centru denních služeb (1 dítě) 

15 000,00 

dotace na mzdové náklady osobních 
asistentů (1 dítě)  

15 000,00 

Oblastní charita Červený 
Kostelec (IČO 486 23 814) 

dotace na provozní náklady střediska 
Hospic Anežky České 

20 000,00 

Péče o duševní zdraví 
Pardubice (IČO 642 42 218) 

dotace na pokrytí osobních nákladů (klienti 
na území města Týniště nad Orlicí) 

10 000,00 

Hasiči Albrechtice nad Orlicí dotace na aktivity kroužku mladých hasičů 20 000,00 



(IČO 709 45 926) 
 

Veškeré transfery 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 a darů schvaluje veřejnoprávní smlouvy na schválené 
individuální neinvestiční a investiční dotace a dary z rozpočtu města Týniště nad Orlicí.  
ZM pověřuje starostu města podpisem těchto veřejnoprávních smluv. 
Hlasování: 15-0-0             
 
Usnesení: 
ZM schvaluje na základě žádosti a dle svých kompetencí vyhrazených zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové 
organizaci Základní škola Týniště nad Orlicí (IČO 608 84 541) pro rok 2021 ve výši 
205 000 Kč dle následující specifikace: 

 
Navýšení internetové přípojky za rok       40.000,- Kč 
Roční licence Office365      100.000,- Kč 
802.1x pro wifi a kabel       20.000,- Kč 
Migrace do cloud o365 (maily, konsolidace z Gsuite)        25.000,- Kč 
Segmentace sítě VLAN         20.000,- Kč 

 
Hlasování 15-0-0                   
 
Usnesení: 
ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, změnu závazného ukazatele mezi zřizovatelem a příspěvkovou 
organizací Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí (IČO 428 86 198), která spočívá ve 
zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz o částku 18 000 Kč. Celková výše 
neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2021 bude po úpravě 6 586 000 Kč. 
 
Hlasování 15-0-0          
  

 
16) Diskuse 

 
MUDr. Otava sděluje, že za ním byla paní B., že by ráda, aby byla umístěna lavička pro 
důchodce u lesa U Dubu. Jedná se bohužel o církevní prostor, který se nachází mezi 
tělocvičnou ,,U Dubu“ a lesem.  Pan Urbánek informuje zastupitele, že z tohoto důvodu 
nemůžeme umístit lavičku na cizí pozemek. 
 
MUDr. Voborník žádá, zda by se nemohlo víc dohlížet na chování omladiny ve veřejném 
prostoru. Mládež na skateboardech jezdí a skáče na náměstí kolem koule a po betonových 
prvcích, je jich tam banda a samozřejmě bez roušek.  
 
Pan starosta k tomu sděluje, že ví i o ničení lesoparku Voklik, z jehož vzniku měl opravdu 
velkou radost. 
 
Paní Gažiová k tomu doplňuje, že opravdu lesopark Voklik je v dezolátním stavu, kovové 
odpadkové koše rozšlapané, značný nepořádek. Navrhuje např. umístit fotopasti nebo nějak 
zařídit důkazy, aby se někdo chytil a dostal pokutu. 
 
Mgr. Beránek má hrůzu z toho až se otevře školní hřiště, co tam dělá omladina za nepořádek. 
Má za to, že co se děje nyní na náměstí se bude dít na hřišti u školy.   
 
MUDr. Voborník děkuje paní Gažiové za perfektně zvládnutý zimní úklid chodníků a silnic. 
Ta děkuje a vyřídí svým kolegům.  
 



Velitel MP pan Štěpánek sděluje, že stávající kamerový systém již po krátké době není na 
úrovni, jaký by měl v době aktuální být, videozáznam nelze přiblížit, obraz je hodně 
rozmazaný. Fotopasti jsou po městě značně rozmístěné, jak se ale sundají, aby se vyměnila 
karta, hned se na tom místě vytvoří nepořádek. Provoz je velmi náročný a drahý. Vzhledem 
k počtu strážníků jsou omezeny noční služby. Jen jak je to možné, chodí na pěší obhlídky. 
 
Starosta poděkoval zastupitelům za dnešní účast a ukončil jednání zastupitelstva v 17.40 
hodin.  
 
Zapsala: Jaroslava Svobodová 
Zápis pořízen dne: 15.3.2021 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
     Ing. Lukáš Drozdík  v.r.                                                       Ing. Jaroslav Matička v.r. 
 
 
 
Libor Koldinský v.r. 
starosta města 
 
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 
usnesení je k nahlédnutí v kanceláři tajemníka MěÚ Týniště nad Orlicí.         
 


