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Vážení spoluobčané,
předáváme vám poslední číslo zpravodaje v tomto volebním
období s přehledem činnosti obecního úřadu, realizovaných akcí
a aktivitách členů rady a zastupitelů.
V tomto volebním období 2010-2014 naši obec spravovali:

Starostka Hana Zoubková, místostarosta František Čech
„S panem místostarostou jsme si na začátku období stanovili pravidlo –
v zájmu našem i obce „táhnout za jeden provaz“, což jsme dodrželi. Vše
jsme prodiskutovávali a formovali názory, až jsme se shodli ve výstupu a následné realizaci. Byla to kreativní dobrá spolupráce.“
Hana Zoubková
„S paní starostkou se mi spolupracovalo výborně, rozuměli jsme si
nejen lidsky, ale i věcně a vždy jsme dokázali najít řešení ve prospěch
obce.“
František Čech
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Rada a zastupitelstvo obce:
Jméno, příjmení
funkce
kandidátka
Hana Zoubková
starostka
Sdružení nezávislých kandidátů (STAN)
František Čech
místostarosta
TOP 09
Věroslava Hesová
členka Rady obce
KSČM
Stanislav Strmiska
člen Rady obce
KDU-ČSL
Jaroslav Petrla
člen Rady obce
ODS
Jaroslav Čech
zastupitel
Sdružení nezávislých kandidátů (STAN)
Josef Helešic
zastupitel
Sdružení nezávislých kandidátů
Petr Hrubý
zastupitel
TOP 09
Hana Kobzíková
zastupitelka
Sdružení nezávislých kandidátů
Milan Kopuletý
zastupitel
KDU-ČSL
Dušan Krupica
zastupitel
KSČM
František Melichar
zastupitel
KSČM
Pavel Melichar
zastupitel
TOP 09
Karel Vája
zastupitel
ODS
Petr Zugárek
zastupitel
KSČM
Účast členů zastupitelstva obce na veřejných zasedáních
V uplynulém volebním období se konalo 21 veřejných zasedání ZO.
Příjmení, jméno
Čech František
Čech Jaroslav
Helešic Josef
Hesová Věroslava
Hrubý Petr
Kobzíková Hana
Kopuletý Milan
Krupica Dušan

účast
20
19
19
18
19
15
21
21

příjmení,jméno
Melichar František
Melichar Pavel
Petrla Jaroslav
Strmiska Stanislav
Vája Karel
Zugárek Petr
Zoubková Hana

účast
20
17
12
21
17
9
20

Zprávy z obecního úřadu
Programy rady obce
Prosinec 2013
žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí (věcné břemeno), úhrada faktur za WC Hradíštěk, plánovací smlouva (prodloužení vodovodu na ulici Hlavní),
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (zabezpečení akceschopnosti hasičů), další smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (doplnění výzbroje a
výstroje hasičů), rozpočtové opatření č. 9, vánoční koncert, kácení stromu, par3

kování kamionu na zastávce, nájemní smlouva tréninkového hřiště, připomínky
pana Melichara na zasedání ZO
Leden 2014
Žádost o přidělení dotace z rozpočtu obce (neschváleno pro formální nedostatky), smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (RWE – vedení o délce 6 m v k.ú. Hrušky, ale v našem pozemku), návrh na
vyřazení majetku (nefunkční staré věci ve škole), žádost o výpůjčku KD (krojový
ples), smlouva o poskytování právních služeb (JUDr. Zelinka, nutnost vzhledem
k novému občanskému zákoníku), dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení svozu
komunálního odpadu, dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
(na územní plán – prodloužení termínu), žádost o převod dotací (TJ Sokol), žádost o přidělení dotace (vinaři 5000,-Kč na nákup služeb a materiálu), žádost
o výpůjčku KD (vinaři – místní výstava vína), rozpočtové opatření č. 1, žádost
o převedení provozních prostředků do investičních – ZŠ (zakoupení smažicí pánve za 46 250,-Kč a montáž 3000,-Kč), žádost o výpůjčku KD (členská schůze
rybáři), roční výkaz o knihovně 2013, vyjádření stavební komise k žádosti o prodej
pozemků (Kulhavý), záměr pachtu pozemků (nové smlouvy – pachtovní na užívání zahrad a jiných obecních pozemků – dosavadní „pronájem“, podle nového
občanského zákoníku „pacht“), příprava na otevření sběrného dvora – pracovník
Únor 2014
Vyúčtování daru Remedia Plus (1000,-Kč v roce 2013), prodej pozemku (Kulhavý), Setkání Týnců (Týnec nad Sázavou v červnu, zúčastní se Pohárek), žádost o finanční podporu (Oblastní charita Břeclav), žádost o výpůjčku KD (škola
odpoledne, hospůdka u Eduarda večer), smlouva o věcném břemenu, smlouva
o BIOodpadu (upřesňujeme podmínky možné výpovědi), žádost o prodej pozemků (bude projednáno ve stavební komisi a předloženo na příštím ZO), inventarizační zpráva za rok 2013, smlouva o spolupráci v rámci projektu „Region
Podluží“ (audiovizuální krátké reportáže o akcích Regionu)
Březen 2014
Zpráva finančního výboru, žádost o finanční podporu (soutěž v „páce“), pachtovní smlouva (viz leden – záměr pachtu pozemků), cenový návrh opravy veřejného osvětlení Sportovní (75 344,- včetně DPH), dodatek č. 3 ke smlouvě
TKO Hantály (úprava bonusu), specializační příplatek ředitelce školy (rozšíření
studia), rozpočet knihovny na OÚ (ještě nedokončeno, bude doplněn), správce
sběrného dvora, nutná oprava plotu na školní zahradě (bude posouzen nutný
rozsah a náklady), doplnění projektové dokumentace chodníku Hlavní, připomínka Ing. Melichara (parkoviště u kostela), otevření sběrného dvora, souhlas
JMK s provozováním sběrného dvora, provozní řád sběrného dvora, ceník uložení odpadů, úprava specializačního příplatku ředitelce školy
Duben 2014
Smlouva o právu provést stavbu, nabídka deratizačních prací, rozmístění
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kontejnerů v obci, žádost o pronájem obecních pozemků orné půdy, řešení problémů se psy ulice Vyhnalov – Toulavé tlapky, výročí osvobození obce, Setkání
Týnců, dovybavení WC na Hradíšťku, doplnění lavičky a koše u dětských prvků,
chodník k Valům – připomínka Frant. Melichara, smlouva č. 11092906 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – „Obnova zeleně na
hřbitově v Týnci“, záměr akce na Dětský den na Hradíšťku, oprava veřejného
osvětlení Sportovní, oprava plotu u školy, smlouva EKO-KOM (tříděný odpad),
zápis obce do knihy „ČR – města a obce“ (neschváleno – příliš drahé), darovací
smlouva útulku Psí tlapky, smlouva o zřízení práva stavby – Jednota, studie novostavby na části p.č. 87/1 (záměr stavby RD u obchodu), uvítací cedule na kraji
obce, žádost o zapůjčení basy (na jeden den – schváleno), vývěska OÚ a výlepní tabule u zastávky, dar 1000,-Kč Klubu vojenské historie 19. prapor SOS Hodonín (čestná stráž u pomníku Rudoarmějce při výročí konce 2.světové války),
aparatura – nabídka prodeje, plán náplně Dětského dne, možnost divadla, dar
Ing. Jančara na OÚ – obrazy, odstavení kontejnerů, oprava branky na hřbitově,
umístění sekačky TJ Sokol, Rozpočtové opatření č. 1, poptávka opravy plochy
u kulturního domu (3 firmy), vodovod Hlavní – poptávka (3 firmy), oprava plotu
u školy – poptávka (3 firmy), aparatura pro ozvučení z Tvrdonic, záměr prodeje
části pozemků p.č. 732 a 733, termín a organizace Dětského dne, informace
o Oblastní výstavě vín ve Starém Poddvorově, výhled oblastní výstavy vín
v Týnci (2018)
Květen 2014
MAS Dolní Morava, odpady - černé skládky, Domov pro zvířata – poplatek
za psy (odmítnuto), služby občanům (štěpkování, multikára – 100,-Kč za každou
započatou hodinu při odvozu odpadu na sběrný dvůr, štěpkování na sběrném
dvoře zdarma), uvítací cedule „Týnec“, vánoční koncert – poptávka 3 kapel, posouzení nabídek na prodloužení vodovodu Hlavní a výběr firmy, technický dozor
opravy zídky u školy, divadlo pro děti, náhradní pytle za odevzdané PETlahve,
dar a.s. Hantály (lavička a koš u školy), reklamní cedule Týnec – výběr zhotovitele, oprava plochy u KD – výběr zhotovitele, odměna ředitelce školy, účetní
závěrka a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Týnec, vyčištění ploch u sběrného
dvora, kontrola dotace Regionálního operačního programu – stavební úpravy
školy (v pořádku), břízy u zastávky
Červen 2014
Dopis pana Salajky ve věci psů (odpovězeno), faktura za výsadbu stromů,
faktura za přístřešek nad úředními deskami OÚ, dar Klubu vojenské historie Břeclav za výstavu zbraní na Dětském dnu (2000,-Kč), finanční příspěvek
Malovanému kraji (3000,- Kč - schváleno v rozpočtu), vánoční koncert 2014
– vybrána Stříbrňanka – v neděli 14.12.2014, roční účetní závěrka obce, žádost o užívání prostor taneční skupiny NCOD – týnecké děti, příprava územního souhlasu na chodník v ulici Hlavní, světla na sběrném dvoře, smlouva
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o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí (multikára), přezkum
hospodaření v roce 2014, smlouva o dílo na opravu plochy u KD, smlouva o dílo
na opravu zídky ve školní zahradě, technický dozor opravy plochy u KD, chodník
na ulici Hlavní – oslovení firem, podmínky pronájmu WC Hradíštěk
Červenec 2014
Nákup křovinořezu, příspěvek Remedia Plus na rok 2014 (5000,-Kč na péči o
naši občanku), žádost o povolení výstavby parkovacího stání a přistřešku (stání
povoleno, přístřešek zamítnut), počet členů ZO na příští volební období, nákup
kompresoru pro hasiče, zpráva o kontrolním monitoringu navážek u sběrného
dvora, záměr využití tenisového kurtu pro nohejbal, trafostanice na pozemku
p.č. 550 (majetek E.ON, zapsán na listu vlastnictví obce), dopis Ing. Melichara,
informace o prodeji za cenu obvyklou, probíhající směna pozemku kolem hřiště, úhrada faktury za zpracování dotace (multikára), rozpočtové opatření č. 3,
kácení stromu (akát u Hradíšťku), dopis Ing. Melichara, cena pozemků v obci
(Kulhavý, Kańa)
Srpen 2014
Žádost o opravu chodníku, dokončení stavby vodovodu Hlavní, žádost stárků
(pronájem KD a veřejného prostranství na hody),výběr firmy k realizaci chodníku Hlavní (Inženýrské stavby Hodonín – nejvýhodnější cenová nabídka), chodník u školy, žádost o pronájem prostor (autobusová zastávka – schválen záměr
pronájmu), autobusová zastávka (stará bude uzavřena z důvodu dlouhodobého
znečišťování mládeží, vandaly a nezodpovědnými občany, bude nová otevřená
a prosklená), prodloužení chodníku k poště, žádost pana Melichara o dlouhodobý pronájem WC na Hradíšťku, děla na plašení špačků, dosadit dva stromy
na místo zlomených vandaly, žádost o pronájem stromů občan (neschváleno,
doporučen prodej úrody tak jako u ostatních obecních stromů), návrh autobusové zastávky, sdělení České inspekce životního prostředí (šetření pozemku u
sběrného dvora uzavřeno, vzorky byly v pořádku), záměr zřízení břemene služebnosti, vchod ze dvora u KD – stříška, vrata do dvora OÚ, chodník od obchodu
do ulice Rybáře – záměr opravy, darovací smlouva Agromoravia (8000,-Kč na
hody), pronájem autobusové čekárny (schváleno)
Ke dni uzávěrky tohoto zpravodaje se členové Rady obce Týnec ve volebním
období 2010-2014 sešli na svých 100 schůzích.

Činnost OÚ
Prosinec
Rada starostů Regionu Podluží Prušánky. MAS (Místní akční skupina) Dolní
Morava – účast kromě starostky a místostarosty pouze několik vinařů, předání
6

stavby WC Hradíštěk, Mikuláš pro děti v kostele, příprava zpravodaje, kolaudace
WC Hradíštěk, konzultace s právníkem o možnosti právních služeb + reklamace
vadných židlí na KD, členská schůze DSO Hrušky-Týnec v Týnci, stavební řízení
občan, uzavření smlouvy s JMK o dotaci pro hasiče, pracovní schůze EKO-KOM,
DSO Čistý Jihovýchod, Hantály – otevření kompostárny, vánoční koncert na KD
– Boršičanka, vinaři – zabijačka a ochutnávka mladých vín na Hradíšťku, členská
schůze Regionu Podluží Mikulčice, monitorovací zpráva ROP Jihovýchod – stavební úpravy ZŠ a MŠ, dokončení zpravodaje (v této chvíli už s vydavatelstvím
- úprava poslední strany), uzavření další smlouvy o poskytnutí dotace z JMK pro
hasiče – navýšení, předání-převzetí multikáry – vrácena k doplnění háku, koledníčci ZŠ, zápis multikáry a štěpkovače do registru vozidel na DI, štědrovečerní
půlnoční troubení a mužáků zpívání, jednání s novými stárky o spolupráci
Leden
Konzultace a vyhotovení smlouvy s právníkem, požár kontejneru pod KD na
Nový rok, Tříkrálová sbírka, Valná hromada SDH, kompletace podkladů pro územní souhlas změny stavby před dokončením (WC Hradíštěk, územní souhlas už je
vydán), Rada starostů - Dolní Bojanovice, řešení problémů v čerpacích stanicích
(VaK), správci sítí a stavební úřad (WC Hradíštěk), krojový ples, v noci požár kontejneru u obchodu, ráno požár kontejneru v Brodidle, seminář k novému občanskému zákoníku, Brodidlo čištění VaK + DUIS, schůzka s právníkem – zahájení
spolupráce (řešení reklamace židlí na KD a smlouvy), výbor DSO, podklady pro
stavební povolení změny stavby WC Hradíštěk, jednání s Jednotou o rekonstrukci
samoobsluhy – v 1. etapě parkoviště, projednání dotačních možností s Ing. Stránským, Petice za záchranu pošt na venkově, konzultace smluv podle nového občanského zákoníku - právník (pacht, věcná břemena), ples RP Tvrdonice
Únor
Výroční členská schůze vinařů, převzetí multikáry, Valná hromada TJ Sokol
Týnec, likvidace sond MND – prohlídka, Rada starostů Regionu Podluží, finále turnaje RP v kuželkách – družstvo Týnce 3. místo, oprava ČS Brodidlo, karneval dětí
ZŠ a MŠ Týnec, výběr požárních hydrantů v obci – KRIZPORT JMK ve spolupráci
s VaKem, seminář katastr nemovitostí, vinaři degustace vín, hasičský bál, výroční
schůze Jednoty COOP, Valná hromada Spolku pro obnovu venkova JMK Brno
Březen
vinaři výstava vína, stavební řízení občan, Rada starostů Regionu Podluží
Hrušky, stavební řízení občan, projednávání realizace prodloužení vodovodu
Hlavní (projekt, rozpočet, dokumenty), doplnění a oprava projektové dokumentace na chodník Hlavní (nová čísla parcel v majetku obce – převedené pozemky,
oprava příslušných výkresů), jednání s Fondem o dotaci na multikáru (proplacení), projednání územního plánu s projektanty (možnost dotazů občanů), řešení
problému se psy (právník, odbor životního prostředí, útulek Psí tlapky, p. Salaj7

ka), jednání se SÚS ohledně smlouvy o umístění chodníku na pozemku JMK,
úprava projektové dokumentace chodníku podle dalších požadavků stavebního
úřadu (výkaz výměr na pozemku JMK)
Doplnění zařízení na multikáru, Agromoravia – pozemky na směnu, otevření
sběrného dvoru, stanovení minimálního počtu členů v okrskové volební komisi,
jednání s úřadem práce o pracovnících na veřejně prospěšné práce, Toulavé
tlapky – psi a jejich odvoz (Salajka), Rada starostů RP v Ladné
Duben
Řešení stavby prodloužení vodovodu Hlavní, konzultace smluv o dotaci
s právníkem, předání opravy veřejného osvětlení v ulici Sportovní, kulturní komise, dárky pro děti na přehlídku dětských folklorních souborů v Týnci, doplňování
podkladů pro stavební povolení WC Hradíštěk, podklady pro dotaci zeleně na
hřbitově, setkání starostů - Břeclav MěÚ,stavební řízení k rodinnému domu - občan, další podklady pro stavební povolení WC Hradíštěk, jednání MěÚ Břeclav
– informace k volbám do EP, příprava k volbám – jmenování zapisovatele okrskové volební komise (dále OVK), připomenutí výročí osvobození obce – pietní
akt u sochy Rudoarmějce, přehlídka dětských folklorních souborů na KD, řešení
vodovodu Hlavní, Spolek pro obnovu venkova JMK Brno, podklady pro kolaudaci WC Hradíštěk, problém se psy Vyhnalov, setkání starostů obcí podél Kyjovky
v Týnci, poptávka opravy zídky u školy, úprava dokumentů pro dotaci na multikáru, stavební komise, dokumenty ke zprávě o dotaci na sběrný dvůr, žádost
o územní souhlas na chodník Hlavní, konzultace řešení plochy u KD, doplnění
členů OVK k volbám do EP, cyklovýlet Regionu Podluží (pracovnice OÚ a Ing.
Čech), instalace nových programů PC, školení BOZP pracovníci VPP, nabídka
sečení Kyjovky pro Povodí Moravy, odpady, problémy se psy
Květen
1. zasedání OVK, příprava k volbám do EP – hlasovací lístky, oznámení o místě
a době konání voleb, Rada starostů RP Tvrdonice, poptávka opravy plochy u KD
(tři firmy), kontrola podkladů pro chodník Hlavní (smlouva JMK), stavební povolení
WC Hradíštěk (změna stavby po dokončení), doklady pro dotaci zeleně na hřbitově, poptávka vodovodu Hlavní (3 firmy), výměna úředních desek u OÚ, příprava
ke kontrole dotace ROP na stavební úpravy ve škole, konzultace smluv s JUDr.
Zelinkou, kontrola dotace na stavební úpravy ve škole - ROP – v pořádku, školení
OVK, pohřeb občanky, Den matek na KD, Brno JMK – Spolek pro obnovu venkova,
podpis smluv s JMK Brno – chodník Hlavní (umístění části chodníku na pozemku
JMK), výběr z nabídek opravy plochy u KD (Likomstav – nejvýhodnější finanční
nabídka), volby do EP, odpady, členská schůze DSO Čistý Jihovýchod, příprava na
Den dětí, administrativa dotace SFŽP na multikáru, Dětský den Hradíštěk
Červen
pohádka na KD Tajuplný zámek, stavba vodovodu Hlavní, Rada starostů Re8

gionu Podluží Kostice, výbor DSO, problém s výkopem vodovodu Hlavní – občan, členská schůze Regionu Podluží, MěÚ Břeclav – setkání starostů – zásady
územního rozvoje JMK, výběr provedení vánočního koncertu – Stříbrňanka, SÚS
- posouzení umístění uvítacích cedulí před Týncem, Brno JMK seminář, vysílání
ČR Brno z Týnce – několik vstupů, příprava Setkání Týnců v Týnci nad Sázavou,
podklady pro dotaci na multikáru, vítání občánků (5 dětí, 6. bylo nemocné), žádost
o platbu dotace na hřbitov, žádost o platbu dotace na multikáru (teprve nyní došla
ministrem podepsaná Smlouva o dotaci a podepsané Rozhodnutí o poskytnutí),
posouzení nebezpečí stromu u Hradíšťku – objednán znalecký posudek, Zvony
Podluží, 21.6. – otevřené sklepy, setkání Týnců v Týnci nad Sázavou – účast
Pohárek, starostka Hana Zoubková, Věroslava Hesová, Jaroslav Čech, Rada
starostů Regionu Podluží Josefov, Valná hromada Vodovody a kanalizace a.s.,
Valná hromada Hantály a.s., setkání starostů v rámci meziobecní spolupráce
Červenec
Poptávka firem na zhotovení chodníku Hlavní (Likomstav, Prajka, Inženýrské
stavby Hodonín, Zugárpet), spor mezi občany (sousedské vztahy), smlouvy na
stavební práce (plocha u KD), příprava dokumentace chodníku na Hlavní, žádost o stavební povolení na chodník Hlavní, řízení pro umístění uvítacích cedulí
Týnec (Policie ČR, odbor správních věcí a dopravy MěÚ Břeclav), závěrečná
kontrolní prohlídka stavby občan, Hodonín MND starostka, Lesy ČR – úprava
prostoru na Valech (posezení), doplnění projektové dokumentace chodníku
Hlavní, výběrové řízení provedení chodníku Hlavní, pohřeb naší občanky, umístění lavičky a koše u školy, posouzení ceny pozemků v Týnci znalcem, stavební
řízení občanka, příprava na provedení nové autobusové čekárny – projektant,
setkání starostů v Břeclavi - projednání výhledu řešení komunikace R55, doplnění podkladů pro stavební povolení chodníku Hlavní
Srpen
Vandalismus na Hradíšťku (2 stromy), jednání o možnostech dotací na
knihovnu a chodníky (výhled), reklamace kompresoru pro hasiče, záměr pronájmu vnitřních prostor v budově autobusové čekárny, závěry inspekce životního
prostředí - okolí sběrného dvora (v pořádku), správní řízení občané (vjezdy),
smlouvy o umístění stavby, projednávání variant autobusové zastávky, přípravy
na hody, závěrečné kontrolní prohlídky staveb (vedení E.ON, rodinný dům občan), jednání se společností Agromoravia, a.s. o příspěvku na hody (poskytla
8000,-Kč), jednání s policií o zabezpečení křižovatky k Hruškám a Juráčkovy
ulice (možnosti zrcadla nebo jednosměrka) a omezení provozu na místní komunikaci (nedoporučeno), veterina – kontrola občan, předhodové zpívání a hody
Září
Rada starostů Regionu Podluží - Lužice, problém bydlení občana s hlášeným
pobytem na OÚ
Hana Zoubková
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Na veřejných zasedáních bylo projednáváno:
-

Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočtové opatření č. 8
Rozpočet obce na rok 2014
Rozpočet sociálního fondu na rok 2014
Rozpočtový výhled 2015-2017
Zpráva o činnosti finančního výboru
Rozpočtové opatření č. 9
Rozpočtové opatření č. 1
Záměr prodeje pozemku p.č. 550
Záměr prodeje částí pozemku
Záměr směny pozemku
Prodej pozemku p.č. 1536/1
Spolupráce s obcemi Regionu Podluží
Úplné znění zakladatelské smlouvy svazku obcí Regionu Podluží
Úplné znění stanov svazku obcí Regionu Podluží
Žádost o převod dotací
Závěrečný účet obce za rok 2013
Zpráva auditora o výsledku přezkumu hospodaření v roce 2013
Účetní závěrka obce za rok 2013
Závěrečný účet Regionu Podluží 2013
Závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod 2013
Rozpočtové opatření č. 2
Stanovení prodejní ceny pozemků v majetku obce
Prodej pozemku p.č. 550
Záměr prodeje části pozemků p.č. 732 a p.č. 733
Záměr prodeje pozemků p.č. 741 a p.č. 743
Vydání Územního plánu obce Týnec
Členství v MAS Dolní Morava

Z každého veřejného zasedání je usnesení vyvěšeno a poté k nahlédnutí u starostky obce včetně celého zápisu.
Hana Zoubková
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Přehled hlavních akcí v období 2010 – 2014
Konec roku 2010 – od zvolení nového zastupitelstva
Pořízení požárního vozidla LIAZ – CAS 101 (dotace JMK 70%)
Rekonstrukce hasičské zbrojnice – přípojky, vjezd
Rok 2011
Koupě služebního vozidla
Renovace parket v kulturním domě (dotace RWE GS)
Zahájení projektu obnovy zeleně na hřbitově, zpracování žádosti o dotaci SFŽP
Zahájení zpracování PD na sběrný dvůr a projednávání s JMK a dalšími
účastníky, zpracování žádosti o dotaci SFŽP
Zahájení revitalizace zeleně v parku
Malování vestibulu a části sálu v kulturním domě
Oprava vnitřních prostor kulturního domu (podlaha jeviště, dřevěné
obklady sloupů a pod jevištěm, nové židle) – grant RWE Gas Storige
Příprava nového územního plánu obce – výběrové řízení, osloveno
5 firem, zpracování žádosti o dotaci JMK
Příprava dotace na opravu sochy Rudoarmějce (Ministerstvo obrany ČR)
Projektová dokumentace na veřejné osvětlení Vinohradní a hřbitova
Malování OÚ
Rozšíření výstroje a výzbroje hasičů dotace JMK
Rekonstrukce komunikace Mor.N.Ves – Lanžhot
Souběžně s ní stavba kanalizace na ulici Hlavní
Změna číslo 3 stávajícího územního plánu obce
Chodníky na hřbitově
Osvětlení významných míst obce – věž kostela, pomník Rudoarmějce,
socha T.G.Masaryka
Příprava projektové dokumentace komunikace Ke Sklepům
Nový znak a vlajka obce (dekret předán v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v červenci)
Plot mezi Jednotou a Hradíšťkem
V rámci Regionu Podluží příprava stromořadí Týnec-Hrušky – 90% dotace SFŽP
Oprava fasády OÚ
Nový chodník před budovou OÚ
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TÝNEC znak a vlajka

večerní osvětlení TGM

Hasiči - doplnění techniky

Hasičské auto u požáru

Hřbitov chodník

Kanalizace Hlavní

Osvětlení Vinohradní

Nové židle na KD
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Rok 2012
Dokončení stavby kanalizace Hlavní
Nové www stránky obce
Osazení nových stromů v parku u kostela, úprava parku, lavičky, chodník,
osvětlení
Převody pozemků (bezúplatně) z majetku České republiky do majetku obce
Květináče před OÚ a u KD
90.výročí týnecké jednotky SDH
Stavba komunikace Ke Sklepům
Herní soustava pro děti na Hradíšťku – Grant RWE GS
Projednání možnosti stavby chodníku na ulici Hlavní
Úprava chodby obecního úřadu – strop a osvětlení
Vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci obecního úřadu
Stavební úpravy hasičské zbrojnice včetně nové fasády
Slavnostní svěcení nového praporu a znaku obce
Doplnění výstroje a výzbroje hasičům – dýchací přístroje, vysílačka (dotace
JMK)

Stránky obce

Stránky obce

Květináče před OÚ

OÚ chodba

13

Oslava nového znaku a praporu obce

Výročí SDH

Ke Sklepům před

Ke Sklepům po

Herní prvky Hradíštěk staré

Herní prvky Hradíštěk nové

Herní prvky u Kyjovky

Park u kostela - chodníky, lavičky
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Hasičská zbrojnice před opravou

Hasičská zbrojnice po opravě

Rok 2013
Převody majetku z vlastnictví ČR do majetku obce – pokračování
Zateplení budovy obecního úřadu – pláště a stropů, výměna oken
a dveří, hydroizolace, fasáda - dotace 90% způsobilých výdajů
Stavba sociálního zařízení na Hradíšťku, dotace z JMK a RWE celkem 44%
nákladů
Obnova zeleně na hřbitově – dotace ze SFŽP 75%
Stavba sběrného dvora a jeho vybavení kontejnery, štěpkovačem apod – dotace ze SFŽP ve výši 90% způsobilých výdajů
Fasáda budovy základní školy, úprava prostranství před školou
Výstava ke stému výročí budovy školy
Multikára pro doplnění služeb na svoz odpadů v obci na sběrný dvůr – dotace
90% způsobilých výdajů
Výsadba stromů na ulici Hlavní a na Hradíšťku
Stavba komunikace ke sběrnému dvoru
Oprava sochy Rudoarmějce – dotace Ministerstva obrany ČR ve výši 79%
Úprava veřejného prostranství před kostelem – příspěvek farnosti 28 %
Příprava projektu chodníku na ulici Hlavní
Výsadba stromořadí z Týnce do Hrušek v rámci Regionu Podluží – dotace 90%
Doplnění výzbroje a výstroje hasičů (elektrocentrála, motorová pila, zásahové
oděvy) - dotace JMK

Fasáda OÚ původní

Fasáda OÚ - zateplení
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před stavbou WC

WC nové

Obnova zeleně na hřbitově

Hřbitov osvětlení, lavičky

Komunikace SD stará

Komunikace SD nová

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr
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Multikára na SD

Stromy Hlavní

Stará fasáda na škole

Fasáda škola nová

RA starý

RA nový

Kostel chodník starý

Kostel chodník nový
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2014
Prodloužení vodovodu na ulici Hlavní z důvodu novostavby rodinného
domu občana – spolufinancování vlastníka novostavby
Oprava zídky u školy
Chodník před školou
Oprava plochy před kulturním domem
Chodník spojující obecní úřad a kulturní dům
Nová zídka do dvora obecního úřadu, vrata do dvora, dlažba u vjezdu
Vitríny pro úřední desky OÚ
Územní souhlas, následně stavební povolení chodníku na ulici Hlavní
Uvítací cedule při vjezdu do Týnce
Příprava nové autobusové čekárny
Územní plán obce – dotace JMK 23%
Nová rozhlasová ústředna na OÚ
Doplnění výzbroje a výstroje hasičů (záchranářský žebřík, plovoucí sací
koš, uniforma, pracovní oděv, zásahová obuv) – dotace JMK

Vodovod Hlavní

Oprava zídky ve školní zahradě

Chodník k OÚ starý

Chodník k OÚ nový
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Vjezd do dvora OÚ starý

Vjezd do dvora nový

Úřední desky staré

Úřední desky nové

Chodník před školou

Vítací cedule

V závěru volebního období plánujeme novou autobusovou zastávku
a zahájení stavby chodníku na Hlavní, který obec zvažovala minimálně
20 let, několik období býval ve volebních programech a nebezpečí ohrožení života chodců či jejich úrazů se stává kritické.
Hana Zoubková
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Vážení spoluobčané,
práce pro obec nikdy nekončí, optimálně by měla plynule navazovat
i do příštího volebního období. Většinu našich záměrů se podařilo realizovat, některé byly nad rámec původních plánů, proto zbylé provedeny
nebyly a jsou přesunuty na nové zastupitelstvo, které o nich rozhodne
podle svého uvážení.
Další vývoj naší obce budete mít možnost ovlivnit v nadcházejících
volbách do zastupitelstva ve dnech 10. a 11. října 2014. Přejeme vám
dobrý výběr vašich zástupců, které budete
považovat za svou nejlepší volbu.
Děkujeme za dosavadní důvěru a spolupráci.
Za Zastupitelstvo obce Týnec
Hana Zoubková, starostka
František Čech, místostarosta
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