
ZÁPIS  
  

ze 8. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí konaného dne 16.3.2020 
 
 
Přítomni: Beránek J., Čepelková V., Černínová I., Drozdík L., Koldinský L., Matička J.,  
                Nadrchal P., Píšová M., Rydrych P., Vaník J., Vlček J., Voborník L. 
 
Omluveni: Beránek M., Gavláková S., Lesenská V., Otava J., Polášek V., 
 
Starosta města zahájil jednání zastupitelstva a konstatoval, že zasedání bylo svoláno dle 
zákona o obcích v platném znění dne 5.3.2020. 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 5.3.2020, tj. alespoň 7 
dní před konáním zasedání, jak ukládá zákon o obcích. 
Konstatoval, že dle prezenční listiny je zasedání přítomno 11 členů zastupitelstva města (5 
členů je řádně omluveno, PharmDr. Černínová přijde později). 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 navrhuji určit paní Jaroslavu Svobodovou 
Ověřovatele navrhuji: Ing. Lukáše Drozdíka a Josefa Vlčka 
Návrhovou komisi navrhuji ve složení: předseda MUDr. Leoš Voborník, který bude číst 
jednotlivé návrhy usnesení a členové MUDr. Jan Vaník a Petr Rydrych 
 
Dávám hlasovat, kdo je pro 11, kdo je proti 0, zdržel se 0. 
 
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. Zpráva o činnosti rady města 
3. Zpráva kontrolního výboru 
4. Pověření kontrolního výboru 
5. Prodej bytové jednotky 875/2 v k.ú. Týniště nad Orlicí 
6. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Týniště nad Orlicí 
7. Zpráva finančního výboru 
8. Finanční záležitosti rozpočtu města Týniště nad Orlicí 
9. Diskuse 
10. Závěr 

 
Má někdo z členů zastupitelstva města k programu dnešního zasedání námitky či návrhy na 
jeho změnu či doplnění? 
 
Není tomu tak, dávám hlasovat: 11 pro, 0 proti,  0 zdržel se 
 
 

2) Zpráva o činnosti rady města 
 
Tajemník města seznámil zastupitelstvo s předloženým dokumentem. K tomuto bodu nebylo 
připomínek. 
 
 
Usnesení: 
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Týniště nad Orlicí. 
 



Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se       
  

 
 

V 16:09 h přišla PharmDr. Irena Černínová. 
 
 

3) Zpráva kontrolního výboru 
 
Ing. Drozdík seznámil zastupitele s posledním jednáním Kontrolního výboru. K tomuto bodu 
nebylo připomínek. 
 
Usnesení 
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se       
   

 
4) Pověření kontrolního a finančního výboru 

 
Starosta města seznámil zastupitele se situací se schvalováním Směrnice o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a navrhuje zastupitelstvu přijmout níže uvedené usnesení. 
 
Usnesení: 
ZM ukládá finan čnímu a kontrolnímu výboru připravit stanovisko k navrhované 
směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a předat radě města ke 
schválení. 
T: 20.3.2020                  Odpovídají: předsedové finančního a kontrolního výboru 
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se       
  
Pan starosta informoval zastupitele ohledně schváleného usnesení zastupitelstva města č. 9 
z 29.9.2008, pod bodem A 7: 
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. 
 
Starosta dále informuje zastupitele, že výše uvedené usnesení by se mělo nějakým způsobem 
revidovat a navrhuje níže uvedené usnesení: 
 
Usnesení: 
Kontrolnímu výboru prozkoumat platnost a případnou možnost revidovat Usnesení 
zastupitelstva města Týniště nad Orlicí č. 9 z 29.9.2008 – bod č. A 7. 
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se       
  
 

5) Prodej bytové jednotky 875/2 v k.ú. Týniště nad Orlicí 
 
Pan tajemník sděluje, že prodej bytu byl předmětem výběrového řízení formou obálkové 
metody a zúčastnili se ho dva zájemci. Manželé S.  dali nejvyšší nabídku na odkup bytu. Dle 
protokolu komise pro otevírání obálek vše proběhlo v pořádku a podle stanovených pravidel. 
 
Usnesení: 
ZM schvaluje prodej bytové jednotky 875/2 (40,17 m2) v bytovém domě čp. 874, 875 v k. 
ú. Týniště nad Orlicí včetně podílu na pozemcích a společných částech domu do majetku 



Z. a E. S., trv. pob. *** za cenu  19.200 Kč/m2, což odpovídá reálné hodnotě 771.264 Kč 
a poplatky s prodejem spojené a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.  
 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se (p. Koldinský nebyl t.č. přítomen v sále a 
nehlasoval)          
 
 

6) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Týniště nad Orlicí 
 
Pan starosta dává návrh ke stažení z jednání na zastupitelstvu, jelikož předkladatel (ředitel 
základní školy) o stažení bodu z programu jednání sám před konáním zastupitelstva požádal. 
 
Hlasování o stažení bodu jednání z programu: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 

7) Zpráva finančního výboru 
 
Ing. Matička čte zastupitelům informace ze zprávy finančního výboru. 
 
Usnesení: 
ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru. 
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se  
         
 

8) Finanční záležitosti rozpočtu města Týniště nad Orlicí 
 
Paní Oubrechtová podává informace zastupitelům ohledně finančních záležitostí rozpočtu 
města.  
 
Usnesení: 
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020. 
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se       
   
 
Pan Nadrchal sděluje zastupitelům, že pan L. měl úraz v lese, zabil ho strom, není a nebyl sice 
naším občanem, ale pro naše město hodně pracoval. Zůstaly po něm dvě děti a situace 
v rodině není jednoduchá a prosí o finanční příspěvek 20.000 Kč pro pozůstalou rodinu. 
 
Paní Čepelková navrhuje zvýšit finanční dar na 30.000 Kč.  
 
Usnesení: 
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč pro L. L., bytem *** a 
pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. 
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se       
  
 
Paní Oubrechtová následně žádá o schválení rozpočtového opatření č. 2. 
 
Pan Drozdík k tomu sděluje poznatky ohledně hasičských sirén. Sirény jsou z roku 1960 a 
dnes jsou v hrozném stavu. Jedna siréna stojí plus mínus čtvrt milionu bez DPH. Jedná se o 
záložní systém. Zjistil, že by šlo zažádat o dotace na tyto sirény. Současná částka je vysoká, 
protože na to je napojeno více věcí, které by ulehčily práci, např. hladinoměr (pro kontrolu a 
signalizaci hladiny vody v řece).  
 



 
Usnesení: 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020. 
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se       
  
 
Paní Oubrechtová žádá, zda by zastupitelé odsouhlasili odpis nedobytných pohledávek. Je 
zřízena „černá listina“, kam se dlužníci píšou, aby do budoucna město vědělo o těchto 
nesolidních osobách. Odepsání spočívá pouze v technickém směru.  
 
Usnesení: 
ZM schvaluje odpis nedobytných pohledávek na neuhrazeném nájemném a službách 
spojených s užíváním bytu. Jedná se o pohledávky z roku 2013 a 2014, které byly 
mnohokrát neúspěšně upomínány a následně i soudně vymáhány. Pohledávky jsou ve 
výši 166.193 Kč.  
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se       
  
 

9) Diskuse 
 
Pan Nadrchal sděluje informace ohledně žádosti zahrádkářů v Rašovicích revitalizovat místní 
koupaliště. Koupaliště  Rašovák v současné době není prioritou města, nebudeme se pouštět 
do náročných akcí s nejasným výsledkem. 
 
Paní Čepelková sděluje, že ve Zpravodaji se objeví rady pro seniory, jak se chovat v současné 
situaci (epidemie koronaviru). Nabízí služby seniorům.  
 
 

10)   Závěr 
 
Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 17:15 hodin  
 
 
Zápis pořízen dne:23.3.2020 
Zapsala: Jaroslava Svobodová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 Ing. Lukáš Drozdík, 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. 
 


