
ZÁPIS 
 

z 14. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí konaného dne 20.9.2021 
v Kulturním dom ě v Týništi nad Orlicí 

 
Přítomni:        Koldinský Libor, Matička Jaroslav, Nadrchal Pavel, Vaník Jan, Voborník Leoš, 
Beránek Miloslav, Otava Josef, Polášek Vladimír, Rydrych Petr, Beránek Jan, Píšová 
Markéta, Vlček Josef, Černínová Irena 

 
 Omluveni:     Gavláková Simona, Lesenská Vladimíra, Drozdík Lukáš, Čepelková Veronika 
 

1. Zahájení 
Starosta města zahájil jednání zastupitelstva a konstatoval, že zasedání bylo svoláno dle 
zákona o obcích v platném znění dne 9.9.2021. 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 10.9.2021, tj. alespoň 
7 dní před konáním zasedání, jak ukládá zákon o obcích. 
Konstatoval, že dle prezenční listiny je zasedání přítomno 12 členů zastupitelstva města. 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: MUDr. Jana Beránka a Mgr. Miloslava Beránka 
  
Návrhovou komisi navrhl ve složení: Předseda Petr Rydrych, členové MUDr. Leoš Voborník 
a Vladimír Polášek. 
 
Starosta dal hlasovat o tomto návrhu: 12 – 0 - 0 
 
 
V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích máte před sebou program dnešního jednání 
v písemné formě, který je též promítán na zdi: 

 
PROGRAM 

14. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí konaného dne 20.9.2021 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti rady města 
3. Informace starosty 
4. Smlouva o spolupráci při výstavbě vodovodního řadu a kanalizace mezi Městem 

Týniště nad Orlicí a Obcí Albrechtice nad Orlicí a DSO Křivina 
5. Převod pozemků od Státního pozemkového úřadu 
6. Zpráva finančního výboru 
7. Záležitosti rozpočtu města Týniště nad Orlicí 2021 
8. Diskuse 
9. Závěr 

 
Má někdo z členů zastupitelstva města k programu dnešního zasedání námitky či návrhy na 
jeho změnu či doplnění? 
 
Hlasování o schválení programu:  12-0-0. 
 
 



 
2. Zpráva o činnosti rady města 

 
Tajemník města vyzval zastupitele, zda mají k zaslanému dokumentu nějaké otázky. 
K tomuto bodu nebylo otázek. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města 
Týniště nad Orlicí. 
 
Hlasování: 12-0-0          
 

3. Informace starosty 
 
Pan starosta podává informace ohledně železničního podjezdu. Delší dobu od jara se nic 
nedělo, nebyl žádný posun. Proto byla ze strany města zaslána písemná žádost investorovi, 
která požadovala informaci k aktuální situaci. Na ni přišla odpověď od Správy železnic. Dopis 
čten panem starostou. Do konce listopadu 2021 by měla být vyhotovena technicko-
ekonomická studie, na jejímž základě se investor rozhodne, jak bude pokračovat s technickým 
řešením, zdali formou podjezdu či nadjezdu. Řeší se ve velké míře i odvodnění. Projektantské 
práce jsou v tomto ohledu u firmy Sudop Praha do té doby přerušeny.  
 
Ing. Matička konstatuje, že celý proces pečlivě sleduje, byl přítomen u počátečních jednání. 
Nyní je z této situace zklamán. Nejvíce ho mrzí, že ve fázi územního řízení jsou najednou 
další požadavky ze strany EKO – CONTAINER SERVICE,s.r.o., Týniště nad Orlicí (ECS). 
 
Pan starosta se s Ing. Vrabcovou, jednatelkou ECS, sešel a sdělil jí to, že žádá o aktuální 
stanovisko investora. Ona to uvítala. 
 
V 16:15 hodin přišla Ing. Mgr. Markéta Píšová. 
  
Je přítomna zástupkyně z ECS paní Iveta Musilová, která popisuje, v čem nastala chyba a 
komunikaci se Správou železnic. Spousta věcí se nedokončila, nedořešila. Rozhodně 
nepřipouští chybu na jejich straně.  
 
Pan starosta k tomu dodává, že územní rozhodnutí nabylo právní moci. Není v jeho moci činit 
jakákoliv opatření, jelikož jako zástupce města je s projektem v souladu. Nyní se dokončuje 
dokumentace ke stavebnímu povolení. Též je z toho rozmrzelý, což dal najevo i Ing. 
Vrabcové. Je odvedeno obrovské množství práce, jsou za ním dlouhé měsíce součinnosti 
s projektanty a investorem, cestování po celé republice na jednání. Nyní si připadá, že 
zbytečně stojí opět na začátku. 
 
Mgr. Beránek se k vysvětlení paní Musilové táže, v čem spočívá narušení provozu firmy.  
 
Pan starosta k tomu odpovídá, že součástí dokumentace jsou detaily účastníků stavebního 
řízení, bohužel to není ještě v platnosti. S jednotlivými účastníky to musí řešit investor. Pan 
starosta nechtěl, aby do toho vstupovali právníci, protože to vše jen zbrzdí. Připadalo mu, že 
na vzájemné komunikace bylo dost času, chtělo to jen chtít. Sděluje, že zhotovitel zajistí 
zpracování podkladů (technicko-ekomickou studii). Technické řešení varianty nadjezdu bude 
projednáno v rámci zpracování TES se zástupci města. Zajištění výše uvedených podkladů 
bude provedeno v termínu do XI. měsíce 2021. Realizace stavby 2023/2025. 
 
Ing. Matička se táže, zda pozemky, které ECS požaduje mít zasíťované, jsou zastavitelné či 
nikoliv. Pan starosta odpovídá, že vlastní stavba by to nepovolila. Nelze na nich nic stavět. 



Pan Matička si myslí, že se jedná o nedorozumění s projektantem. Žádá o další schůzku, aby 
se sešli a znovu projednali (město, ECS, Správa železnic). Tato vzniklá situace mu přijde jako 
podvedení města.   
 
Mgr. Beránek plně souhlasí s tím, co tu řekl Ing. Matička.  
 
Na dotaz MUDr. Otavy sděluje paní Veselá, že územní rozhodnutí končí 10.10.2021. 
 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí bere na vědomí informace starosty města. 
 
Hlasování: 13-0-0          
 
 

4. Smlouva o spolupráci při výstavbě vodovodního řadu a kanalizace mezi Městem 
Týniště nad Orlicí a Obcí Albrechtice nad Orlicí a DSO Křivina 

 
Pan starosta informoval členy zastupitelstva, že byl požádán členy svazku obcí Křivina, když 
DSO Křivina jako vlastníkovi přišlo zvláštní, aby město po nich chtělo peníze za uložení 
inženýrských sítí do jejich pozemků. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje smlouvu o spolupráci při výstavbě 
vodovodního řadu a kanalizace mezi Městem Týniště nad Orlicí a Obcí Albrechtice nad 
Orlicí a Dobrovolným svazkem obcí Křivina a pověřuje starostu města podpisem této 
smlouvy. 
 
Hlasování: 13-0-0          
 

5. Převod pozemků od Státního pozemkového úřadu 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 
678/7, p.č. 678/8 a p.č. 696/8 v k.ú. Křivice, které jsou ve vlastnictví Státního 
pozemkového úřadu do vlastnictví města Týniště nad Orlicí. 
 
Hlasování: 12-0-0 (nepřítomen p. Koldinský)      
    
 
 

6. Zpráva finančního výboru 
 
Ing. Matička sděluje, že se sešel finanční výbor a v podstatě projednal navržené změny, které 
bych se měly na dnešním jednání projednat a schválit. Daňové příjmy v letošním roce se 
vyvíjí lépe než v loňském roce. V současně schváleném rozpočtu je rezerva. Ty záležitosti, 
které se probíraly, by se měly objevit ve změně rozpočtu, doporučuje finanční výbor ke 
schválení. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí bere na vědomí zprávu finančního výboru. 
 
Hlasování: 13-0-0          
 
 



7. Záležitosti rozpočtu města Týniště nad Orlicí 2021 
Mgr. Oubrechtová si vzala slovo a informuje zastupitele o níže uvedených bodech, které 
starosta města nechává postupně schvalovat. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7 - 
9/2021. 
 
Hlasování: 13-0-0          
 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje  příspěvkové organizaci Mateřská 
škola – U Dubu Týniště nad Orlicí (IČO 750 17 679) na základě žádosti a v souladu 
s ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci za účelem 
předfinancování dotace z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu 
poskytnuté v souvislosti s projektem Zlepšení prostředí v Mateřské škole – U Dubu – 3D 
zážitky ve výši 142 000 Kč se splatností do 31.03.2022.  
 
Hlasování: 13-0-0          
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje smlouvu o návratné finanční 
výpomoci mezi městem Týniště nad Orlicí a Mateřskou školou – U Dubu Týniště nad 
Orlicí (I ČO 750 17 679) ve výši 142 000 Kč a starostu města pověřuje podpisem této 
smlouvy. 
 
Hlasování: 13-0-0          
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská 
škola – U Dubu Týniště nad Orlicí (IČO 750 17 679) poskytnutí účelového investičního 
příspěvku, který bude využit jako spoluúčast k dotaci z prostředků Státního 
zemědělského intervenčního fondu poskytnuté v souvislosti s projektem Zlepšení 
prostředí v Mateřské škole – U Dubu – 3D zážitky, ve výši 35 500 Kč. 
 
Hlasování: 13-0-0          
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí (IČO 608 84 541) na základě žádosti změnu závazného 
ukazatele, která spočívá ve změně specifikace využití účelového neinvestičního 
příspěvku zřizovatele na opravy a udržování. Účelový příspěvek ve výši 220 000 Kč bude 
využit na malířské a natěračské práce, opravy žaluzií a elektroinstalace, na opravy 
nového vybavení školní kuchyně a na běžné opravy. 
 
Hlasování: 13-0-0          
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí revokuje usnesení Zastupitelstva města Týniště 
nad Orlicí č. 12 z 15.03.2021 bod A/11: 

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:  
 
  

 

 
 

 

 
Hlasování: 13 – 0 – 0         
 
 
Usnesení: 

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí (IČO 608 84 541) na základě žádosti poskytnutí neinvestičního 
účelového příspěvku zřizovatele ve výši 284 598 Kč, který bude využit na zabezpečení IT 
v organizaci. 
 

 
 

 
Hlasování: 13-0-0          
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Týniště nad Orlicí (IČO 712 30 980) na základě žádosti změnu 
závazného ukazatele, která spočívá v navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele na 
provoz o  1 956 Kč (zvýšení odpisů). Celková výše neinvestičního příspěvku zřizovatele 
na provoz po úpravě představuje částku 116 768 Kč (odpisy 36 768 Kč). 
 
Hlasování: 13-0-0          
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí (IČO 428 86 139) na základě žádosti změnu závazných 
ukazatelů, které spočívají ve zrušení  

- účelového neinvestičního příspěvku zřizovatele na akci 25. týnišťský swingový 
festival Jardy Marčíka 

- účelového neinvestičního příspěvku zřizovatele na akci Čarodějnice 2021.  
Akce se z důvodu mimořádných vládních opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 
na území České republiky nekonaly.  

 
Hlasování: 13-0-0          

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  

Položky Počet 
kusů 

Cena za kus 
(bez DPH) 

Cena celkem 
(bez DPH) 

Cena 
celkem (bez 

DPH) 
WiFi AP - II. stupeň 4 5 270,00 Kč 21 080,00 Kč 25 507 Kč 
Wifi AP - I. stupeň 4 4 870,00 Kč 19 480,00 Kč 23 571 Kč 
Synology NAS - pro zálohu serveru a 
společných dat 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 12 100 Kč 
Roční Office 365 licence pro celou 
školu 1 82 644,63 Kč 82 644,63 Kč 100 000 Kč 
Tříletá licence ESET antivirus pro 
celou školu 1 102 000,00 Kč 

102 000,00 
Kč 123 420 Kč 

   
235 204,63 

Kč 284 598 Kč 



 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje příspěvkové organizaci Služby města 
Týniště nad Orlicí (IČO 428 85 086) na základě žádosti změnu závazného ukazatele, 
která spočívá v navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz o 500 000 Kč 
(zvýšené náklady za sběr, třídění, likvidaci a předpravu odpadu, spotřeba materiálu, 
subdodávky). Celková výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz po úpravě 
představuje částku 17 369 000 Kč. 
 
Hlasování: 13-0-0                 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje sportovnímu klubu Týniště nad Orlicí 
(IČO 428 85 001) na základě žádosti změnu závazného vztahu, která spočívá ve snížení 
dotace na provoz: 

- výdaje na údržbu a provoz sportovišť se snižují o částku 156 657 Kč (uvedené 
prostředky byly použity odborem správy majetku z rozpočtu města na pokrytí 
výdajů spojených s údržbou sportovní haly U Dubu).    

Celková výše dotace města Týniště nad Orlicí na provoz SK Týniště nad Orlicí po 
úpravě představuje částku 2 418 343 Kč (údržba a provoz sportovišť 503 343 Kč). 
ZM současně schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Týniště nad Orlicí. Starostu města pověřuje podpisem tohoto dodatku. 
 
Hlasování: 13-0-0          
 
 
 
Poskytnutí daru obětem tornáda na jižní Moravě:  
 
Pan Nadrchal k tomu uvádí, že nejsou schopni vybrat obec, člověka a bavili se, že by se 
finanční dar daroval prostřednictvím kraje, aby vybral někoho potřebného. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje poskytnutí neinvestičního finančního 
daru ve výši 100 000 Kč na účet Jihomoravského kraje  za účelem „Likvidace následků 
a obnovy územní Jihomoravského kraje postiženého dne 24.6.2021 tornádem“. 
ZM současně schvaluje Darovací smlouvu a starostu města pověřuje podpisem této 
smlouvy. 
 
Hlasování: 13-0-0              
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021. 
 
Hlasování: 13-0-0       
 
 

8. Diskuse 
 
Mgr. Beránek děkuje Petře Čížkové a Jitce Gažiové za údržbu náměstí, je to fantazie, 
kdokoliv přijede k nám na náměstí, je mile potěšen. 
 
Na dotaz MUDr. Voborníka, jak se řeší navýšení počtu dětí v Mateřské škole – Město, sděluje 
starosta města, že paní ředitelka MŠ předjednala s paní Ř. situaci kolem bytu. Má informace, 
že se brzy uvolňuje na DPS jedno místo a v souvislosti s tímto tam přejde člověk, který opustí 
náš městský byt, který se uvolní pro paní Ř. Její původní byt se časem změnil na školní třídu. 
 



MUDr. Voborník dává do diskuze nevhodné parkování aut v ulici V. Opatrného u rodinných 
domků, které mají dvorky a parkují v silnici, dává v úvahu tuto situaci řešit. např. značkou 
zákaz stání. Pan starosta k tomu dodává, že ve městě – Střed i U Dubu je obdobná situace. 
Pan starosta souhlasí s panem Hejnou, že stavění značek není vhodné řešení. Celkově je to 
neřešitelný problém, který mají v moci pouze občané a jejich ukázněnost. 
 
Ing. Ješina by chtěl doplnit informace k rozpočtu, co se týče sportovního klubu. Žádost 
v červnu vyplývala z toho, že se podařil najít vhodnější dodavatel elektřiny. Následně dnes se 
projednávala otázka převodu 150 tis. Hala se dostala do krizové situace, kdy nejde osvětlení. 
Závody se budou konat na jiném místě, v nájmu. Snaží se operativně reagovat na rozpočet 
města, na fungování sportovního klubu, provozní věci. Otázka, jak se bude vyvíjet situace 
s financováním sportu po říjnových volbách.  
 
Workout – projektově zajišťoval Ingtop. Vývoj je dost zajímavý. Až se bude plánovat 
rozpočet na rok 2023, žádá, aby se do budoucna sešlo město s účastníky a pokud zbydou 
nějaké peníze, tak aby město přispělo.  
 
Ing. Matička děkuje ZUŠ i osobně panu řediteli za zrekonstruovanou stavbu.  
Pan ředitel sděluje, že ještě není stavba zkolaudována, plánuje se den otevřených dveří, až 
bude škola uvnitř vybavená a provozu schopná. Pan ředitel od posledního zastupitelstva 
nevěřil, že se to stihne. Chválí spolupráci se stavební firmou, městem i jednání 
stavbyvedoucího.    
 
 
 

9. Závěr 

 
Starosta poděkoval za dnešní účast a ukončil jednání zastupitelstva v 17:45 hodin.  
 
 
Zapsala: Jaroslava Svobodová 
Zápis pořízen dne: 20.9.2021 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
MUDr. Jan Beránek    v.r.                                                      Mgr. Miloslav Beránek v.r. 
 
 
 
 
Libor Koldinský v.r. 
starosta města 
 
 


