
 
ZÁPIS 

 
z 13. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí konaného dne 21.6.2021 

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

 
Omluveni: Matička Jaroslav, Nadrchal Pavel, Otava Josef, Rydrych Petr 
 
K BODU 1 
 
Starosta města zahájil jednání zastupitelstva a konstatoval, že zasedání bylo svoláno dle 
zákona o obcích v platném znění dne 3.6.2021. 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 3.6.2021, tj. alespoň 7 
dní před konáním zasedání, jak ukládá zákon o obcích. 
Konstatoval, že dle prezenční listiny je zasedání přítomno 13 členů zastupitelstva města. To 
znamená, že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
Dalším úkonem bodu ZAHÁJENÍ je volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, volba návrhové 
komise. 
 
Zapisovatelem navrhl určit paní Květu Macháčkovou. 
 
Ověřovatele zápisu navrhl určit: Ing. Lukáše Drozdíka a Mgr. Miloslava Beránka. 
 
Návrhovou komisi navrhl ve složení: Předseda Pharm.Dr. Irena Černínová, členové MUDr. 
Leoš Voborník a PhDr. Veronika Čepelková. 
 
Starosta dal hlasovat o tomto návrhu: 
 
Hlasování:  13 pro-0 proti-0 zdržel se 
 
 
V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích máte před sebou program dnešního jednání 
v písemné formě, který je též promítán na zdi 
 
Má někdo z členů zastupitelstva města k programu dnešního zasedání námitky či návrhy na 
jeho změnu či doplnění? 
 
Já bych chtěl doplnit program o bod Převod pozemků od ŘSD na pozici číslo 10. 
 
Dávám hlasovat o zařazení navrženého bodu.  
 
Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel se  
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM 
13. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí konaného dne 21.6.2021 

 
1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti rady města 
3. Informace starosty 
4. Využití předkupního práva při prodeji chat v k.ú. Holice v Čechách 
5. Koupě pozemku p.č. 1634/23, p.č. 1635/1 a 1635/3 v k.ú. Týniště nad Orlicí 
6. Dar pozemků p. č. 1048/1, p. č. 1048/3, p. č. 1051/12, p. č. 1051/14, p. č. 1063/18 a p. 
č. 1063/19 v k. ú. Týniště nad Orlicí 

7. Prodej pozemku p.č. 872/2, 873 a 874/2 v k.ú. Týniště nad Orlicí 
8. Prodej pozemku p.č. 130/19 v k.ú. Štěpánovsko 
9. Převod pozemků od Státního pozemkového úřadu 
10. Převod pozemků od ŘSD 
11. Změna Územního plánu Týniště nad Orlicí 
12. Zpráva finančního výboru 
13. Účetní závěrka a Závěrečný účet města Týniště nad Orlicí za rok 2020 
14. Záležitosti rozpočtu města Týniště nad Orlicí 
15. Diskuse 
16. Závěr 

 
 
K BODU 2  
Zpráva o činnosti rady města. 
Tajemník města vyzval zastupitele, zda mají k tomuto bodu otázky.  
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města 
Týniště nad Orlicí. 
 
Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel se       
 
 
K BODU 3  
Informace starosty 
• Pozvání členů zastupitelstva na odhalení pamětní desky Libora Ligače 8.7.2021 v 11 

hodin u památníku u ZŠ. Bude rozeslána pozvánka. 
• Dále starosta informoval o otevření cyklostezky Týniště nad Orlicí – Křivice. 
• ZUŠ – stavební úpravy – investice byla navýšena i díky pandemické situaci. Pan Hejna 

představil rekapitulaci čerpání stavby, která obsahovala soupis stavebních úprav včetně 
nákladů – vícenáklady např. o rozšíření o počítačové sítě. 

• Mateřské školky – jelikož se plánuje výstavba nových bytových prostor v sídlišti U Dubu, 
tak očekáváme nárůst počtu dětí, v této souvislosti je potřeba rozšířit kapacitu míst 
v mateřských školách. Uvažovali jsme o nemovitosti v majetku města čp. 234, kde by se 
mohly realizovat prostory školky, ale vzhledem k vysoké investici jsme od toho upustili. 
Myslíme si, že situace není až tak vážná. 
Ing. Lesenská – rozšíření mateřských škol je opravdu potřeba, neuvažujete o založení 
„dětských skupin“ viz „Ratolest“ – jedná se o zařízení bez velkých nároků na hygienu atd. 
Starosta - S největší pravděpodobností budeme řešit prostory v čp. 259 ulice Lipská, kde 
se nachází služební byt. Téma navýšení kapacity školek bude dále řešeno. 
Dr. Voborník – ke stavbě nové budovy školky se nepřiklání. Rád by využil stávající dvě 
budovy, popřípadě navrhované prostory v čp. 259, popřípadě navrhované „dětské 
skupiny“. 
Starosta – zatím stále neznáme počet nově přistěhovaných dětí. 



Za školku paní ředitelka – byl velký nárůst dětí z okolních obcí – Albrechtice nad Orlicí, 
Lípa nad Orlicí. Z týnišťských dětí jsme nepřijali děti do tří let, jelikož máme problém 
přijmout všechny tříleté. Třídu pro mateřskou školku bychom rozhodně uvítali – máme 
málo prostor. Děti z Lípy nad Orlicí a z Albrechtic nad Orlicí jsme bohužel z kapacitních 
důvodů přijmout nemohli. V současném školním roce se 8 dětí nepřijalo. 
Ing. Píšová – bylo by dobré napsat do zpravodaje nějaké informace o situaci týkající se 
kapacity školek. 
Závěrem rozpravy je, že kapacita školek pro „naše“ spádové občany je dostačující. 

• Mimoúrovňové křížení železnice „podjezd“ – stále probíhá jednání investora ke 
stavebnímu povolení zkapacitnění trati v návaznosti na platnost vydaného územního 
rozhodnutí o umístění stavby. Povolovat stavbu bude Drážní úřad. Komplikace vznikají 
kvůli geologickému podloží a dalším nejasnostem, které nebyly známy na začátku 
projektu. Byl nám navrhnut i jiný systém mimoúrovňového křížení formou nadjezdu, což 
jsme odmítli. Stále jsme pro formu podjezdu, bližší informace o realizaci zatím nemáme. 

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlic bere na vědomí informace starosty města Týniště 
nad Orlicí. 
 
Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel se       
 
 
K BODU 4  
Využití předkupního práva při prodeji chat v k.ú. Holice v Čechách. 
 
Starosta města informoval zastupitele, že se jedná o standartní věc, kterou stále zamítáme.  
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí zamítá využití předkupního práva při prodeji 
chaty ev. č. 65. Chata je postavena na pozemku p.č. 4700/7 v k. ú. Holice v Čechách, 
který je ve spoluvlastnictví měst a obcí Lesního družstva Vysoké Chvojno.  
 
Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel se  
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí zamítá využití předkupního práva při prodeji 
chaty ev. č. 14. Chata je postavena na pozemku p.č. 6956/29 v k. ú. Holice v Čechách, 
který je ve spoluvlastnictví měst a obcí Lesního družstva Vysoké Chvojno.  
 
Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel se       
 
K BODU 5 
 
Pan Hejna informuje zastupitele o uvedeném pozemku. Rada města odkup doporučuje. ZM 
tento bod schválilo. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje koupi pozemku p. č. 1634/23, 
pozemku p. č. 1635/1 a pozemku p. č. 1635/3 v k. ú. Týniště nad Orlicí od E. P., bytem 
*** a od E. J., bytem *** za celkovou cenu 29.730 Kč a poplatky s tím spojené. Pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy.  
 
Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel se       
 



K BODU 6 
 
Pan Hejna opět informuje zastupitele o uvedených pozemcích. ZM tento bod schválilo. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje dar pozemků p. č. 1048/1, p. č. 1048/3, 
p. č. 1051/12, p. č. 1051/14, p. č. 1063/18 a p. č. 1063/19 v k. ú. Týniště nad Orlicí od G. 
D., trv. byt. ***, pro m ěsto Týniště nad Orlicí.   Poplatky s převodem spojené hradí 
město Týniště nad Orlicí a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.  
 
Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel se       
 
 
K BODU 7 
Jedná se o pozemky, které jsou součástí prodeje bytových jednotek V Sítinách. Již 
projednáváno v minulých ZM. ZM prodej pozemků schválilo. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje prodej pozemku p. č. 872/2, pozemku 
p. č. 873, pozemku p. č. 874/2 v k. ú. Týniště nad Orlicí Společenství vlastníků jednotek 
v domě č. p. 757, V Sítinách 757, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 09945024 v podílu 2/3 z 
celkové kupní ceny a Společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 723, V Sítinách 723, 
517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 09944966 v podílu 1/3 z celkové kupní ceny 625.000 Kč a 
poplatky s tím spojené. Pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.  
 
Hlasování: 12 pro 0 proti 1 zdržel se (p. Čepelková) 
 
 
K BODU 8 
Prodej pozemku p.č. 130/19 v k.ú. Štěpánovsko. 
 
Pan Hejna informuje zastupitele o uvedené žádosti a doporučuje pozemek neprodávat. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí zamítá žádost pana I. N., bytem *** o odkup 
pozemku p.č. 130/19 v k.ú. Štěpánovsko. 
 
Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel se       
 
 
K BODU 9 
Převod pozemků od Státního pozemkového úřadu. 
Pan Hejna informoval zastupitele o tomto bodu. ZM podání žádosti schválilo. 
 
 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod 
pozemků p.č. 678/7, p.č. 678/8 a p.č. 696/8 v k.ú. Křivice od Státního pozemkového 
úřadu do vlastnictví města Týniště nad Orlicí. 
 
Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel se       
 
K BODU 10 



Převod pozemků od ŘSD 
 
Pan Hejna opět informuje zastupitele o bezplatném převodu pozemků od ŘSD a na 
přiloženém plánku ukazuje, o které komunikace se jedná. ZM bezplatný převod schválilo. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod 
pozemků p.č. 298/3, 2030/2, 2030/4, 2030/5, 2030/6, 2284/18, 2285/1, 2285/4, 2285/5, 
2285/6, 2285/7, 2285/8, 2285/9, 2285/10, 2285/11, 2285/12, 2288/1, 2289/1, 2289/15 v k.ú. 
Týniště nad Orlicí od ŘSD ČR. 
 
Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel se       
 
 
 
K BODU 11 
Změna Územního plánu Týniště nad Orlicí. 
 
Ing. Veselá – jedná se především o narovnání nesouladu ve funkčních plochách současného 
územního plánu pro budoucí výstavbu hasičské zbrojnice a obchodu Lidl.  
Hejna - další žádosti o změny v současné době nepřipadají v úvahu - nejedná se o významnou 
změnu územního plánu. ZM změnu územního plánu schválilo. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje pořízení změny územního plánu 
zkráceným postupem, jehož pořizovatelem je Město Týniště nad Orlicí, zastoupené 
soukromou osobou Ing. Ivou Lánskou jako oprávněnou osobou k pořízení změny ÚP. 
 
 
Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel se       
 
 
K BODU 12 
Zpráva finančního výboru. 
 
Paní Oubrechtová informovala zastupitele o průběhu zasedání finančního výboru. ZM vzalo 
zprávu na vědomí. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí bere na vědomí zprávu finančního výboru. 
 
Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel se       
 
 
K BODU 13 
Účetní závěrka a Závěrečný účet města Týniště nad Orlicí za rok 2020. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje účetní závěrku m ěsta Týniště nad 
Orlicí za rok 2020 včetně výsledku hospodaření ve výši 24 415 235,93 Kč.  
 
Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel se       
 
 



Usnesení: 
Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Týniště nad Orlicí za rok 2020 
včetně Zprávy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Týniště nad Orlicí za rok 2020 bez výhrad (dle přílohy č. 1). 
 
Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel se       
 
 
K BODU 14 
Záležitosti rozpočtu města Týniště nad Orlicí 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4 - 
5/2021. 
 
Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel se       
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje změnu závazného vztahu mezi městem 
Týniště nad Orlicí a Sportovním klubem Týniště nad Orlicí (IČO 428 85 001), která 
spočívá ve změně v rozdělení dotace na provoz: 

- výdaje na spotřebu energií se snižují o 100 000 Kč (z částky 500 000 Kč na 
částku 400 000 Kč); 

- výdaje na údržbu a provoz sportovišť zvyšují o 100 000 Kč (z částky 560 000 
Kč na částku 660 000 Kč).  

- Celková výše dotace města Týniště nad Orlicí na provoz SK Týniště nad 
Orlicí zůstane zachována (2 575 000 Kč). 

ZM současně schvaluje Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy. 
 
Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel se       
 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje poskytnutí individuální dotace pro 
Sbor dobrovolných hasičů Týniště nad Orlicí (IČO 720 66 156) ve výši 5 000 Kč za 
účelem zajištění akce Dětský den s hasiči.  
ZM současně schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na částku 5 000 Kč a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
 
Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel se       
 
 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje prominutí plateb nájemného 
z nebytových prostor v ulici 17. listopadu č.p. 202 a 203, Týniště nad Orlicí, pro firmu 
KOZLOVA PUTYKA, s.r.o., Týništ ě nad Orlicí, za období od 1.1.2021 do 31.5.2021. 

Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel se       
 
 

Rozpočtové opatření č. 6/2021. 
 



Paní Oubrechtová a pan Hejna zdůvodnili nové výdaje a přesuny v rozpočtu. ZM uvedený 
bod schválilo. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021. 
 
Hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel se       

 
 
K BODU 15 
Diskuse 
Ing. Píšová – poděkování za online výuku pro ZŠ Týniště nad Orlicí p. řediteli Jankovi 
Mgr. Plašil děkuje za ZUŠ Týniště nad Orlicí. 
Mgr. Janko – v současné době budeme vyhodnocovat obdržené dotazníky od rodičů a dětí, 
týkající se kvality distanční a online výuky. Do budoucna se chceme ve výuce dále zlepšovat. 
Mgr. Janko – poděkování panu MUDr. Otavovi za testování žáků. 
Ing. Ješina děkuje městu Týniště nad Orlicí za podporu sportu v rámci sportovního klubu. 
Chybí zde však zajímavé místo pro sportovní vyžití teenagerů. Chtěl bych tímto vyzvat 
třístranné jednání za účasti města, SK a INGTOPu, který zpracoval projekt pro toto vyžití 
k dalšímu projednání. Jedná se o lezeckou stěnu, posilovací přístroje, parkur, „basket tři na 
tři“, ping-pongový stůl, ideální prostor je U Dubu (naproti mlýnu) v Týništi nad Orlicí. 
Starosta města odpověděl, že s panem Guldánem na toto téma již hovořili – problémem jsou 
další náklady, mezi které patří např. i zřízení parkování – v letošním roce tato investice není 
možná. 
MUDr. Voborník upozornil, že se ve městě objevují vraky aut. Velitel MP pan Štěpánek 
odpověděl, že o tomto problému vědí a zaparkovaná auta budou řešit. 
 
K BODU 16 
Závěr 
 
Starosta města poděkoval za účast a ukončil jednání zastupitelstva města v 18:10 hodin. 
 
 
 
Zapsala: Květa Macháčková 
Zápis pořízen dne: 23.6.2021 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Ing. Lukáš Drozdík   v.r                                                        Mgr. Miloslav Beránek 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.         
 
 


