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Vážení spoluobčané,
předáváme vám poslední číslo zpravodaje v tomto volebním období s
přehledem činnosti obecního úřadu a realizovaných akcí.
Ve volebním období 2014-2018 naši obec spravovali:
Rada a zastupitelstvo obce:
Jméno, příjmení
funkce
kandidátka
Sdružení nezávislých kandidátů (STAN)
Hana Zoubková
starostka
František Čech
místostarosta
TOP 09
Předseda kulturní komise
Jaroslav Čech
člen Rady obce Sdružení nezávislých kandidátů (STAN)
Věroslava Hesová členka rady obce KSČM
Členka kulturní komise
Milan Kopuletý
člen Rady obce KDU-ČSL
Předseda stavební komise
Petr Hrubý
zastupitel
TOP 09
Předseda finančního výboru
Roman Janulík
zastupitel
KSČM
Člen stavební komise
Hana Kobzíková zastupitelka
Sdružení nezávislých kandidátů
Marcela Kopková zastupitelka
Sdružení nezávislých kandidátů
Členka finančního výboru
Dušan Krupica
zastupitel
KSČM
Předseda kontrolního výboru
Josef Martuška
zastupitel
KSČM
Člen stavební komise
František Melichar zastupitel
KSČM
Péče o Hradíštěk
Lukáš Pretóry
zastupitel
TOP 09
Člen kontrolního výboru
Miriam Slámová
zastupitelka
TOP 09
Členka kulturní komise
Stanislav Strmiska zastupitel
KDU-ČSL
Člen finančního výboru
V tomto volebním období se do září 2018 konalo 23 veřejných zasedání.
Účast členů zastupitelstva byla následující:
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Příjmení, jméno
Čech František
Čech Jaroslav
Hesová Věroslava
Hrubý Petr
Janulík Roman
Kobzíková Hana
Kopková Marcela
Kopuletý Milan

účast
21
21
20
20
15
19
19
23

příjmení, jméno
Krupica Dušan
Martuška Josef
Melichar František
Pretóry Lukáš
Slámová Miriam
Strmiska Stanislav
Zoubková Hana

účast
20
11
22
18
23
21
23

Slovo starostky
Děkuji panu místostarostovi za jeho práci, vysokou angažovanost a organizaci řady úspěšných akcí, všem členům rady za skvělou komunikaci,
operativní reakce a zdravé přátelské ovzduší při řešení pracovních záležitostí, ostatním zastupitelům za aktivitu, podporu a dobrou spolupráci v uplynulém volebním období.
Těm, kteří svou kandidaturou do nadcházejících voleb nového zastupitelstva vyjadřují svou vůli a ochotu pracovat pro obec a její občany, přeji hodně úspěchů, aby své dobré plány pro rozvoj obce mohli pomoci realizovat.
Věřím, že předvolební chování kandidátů všech stran bude korektní, aby
po volbách jejich zvolení zástupci mohli dobře spolupracovat jako kolegové
se společným zájmem, kterým bude péče o obec.
Hana Zoubková
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Zprávy z obecního úřadu od vydání posledního zpravodaje
Programy rady obce
Červenec 2018
Dohoda o ukončení věcných práv (na katastrální úřad, Dohoda o zahájení stavby rodinného domu na ulici Sportovní), návrh na vyřazení majetku za
rok 2018, Smlouva o provedení hudební produkce 11/2018 (na plánovaný
Obecní den v červnu 2019), žádost o povolení výjimky z počtu žáků (žádá
škola), žádost o změnu územního plánu (na pozemek p.č. 123, žádá občan
– předáno na MěÚ Břeclav), firmy k oslovení na dodávku nového čerpadla
na hasičské auto LIAZ, nový stav půdorysu 1.NN v KD (šatna, výčep – zaměněny), počet členů zastupitelstva v novém volebním období, nabídka na
opravu čerpadla na LIAZ (výběr firmy s nejvýhodnější nabídkou), návrh
dohody (podán občany k „vydržení pozemku“ – předáno právníkovi), provozní řád multifunkčního hřiště, rozpočet na další práce v KD (schváleno),
žádost o povolení umístění zahradního domku, výzva k doplnění návrhu dohody (viz výše uvedený návrh, který obsahuje některé nejasnosti, žádáme
doplnit), žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu (základní škola),
Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemenu (přípojka NN k rodinnému domu občana), stavební úpravy na KD (projednány a schváleny úpravy
v KD), žádost o pronájem výčepu na KD (bude pronajímám na konkrétní
akce), rozpočet na opravy chodníku a soupis prací hřiště
Srpen 2018
Žádost o povolení vydláždění chodníku k RD (schváleno, jedná se
o úpravu vstupu do domu a garáže), vybavení výčepu v KD, hodiny na
zastávce (schváleno pořízení), žádost o napojení na komunikaci a vyjádření k umístění zahradního domku, předání projektové dokumentace opravy
krajské silnice a chodníku podél ní, žádost o udělení výjimky z počtu žáků
(MŠ), celostátní veřejná sbírka (na pomoc obci Prameny a jejímu předlužení), žádost o souhlas s dočasným uložením zeminy, žádost o prominutí
úplaty za MŠ, žádost o souhlas s oplocením pozemků (občan), darovací
smlouva (mažoretky), cenové náklady na opravu fasády budovy u autobusové zastávky, rozpočtové opatření č. 5/2018, program veřejného zasedání, dodatky ke smlouvám o dotaci pro FK mládeže Podluží a TJ Sokol
Týnec, žádost o pronájem výčepu v kulturním domě (na hody), žádost MŠ
o povolení využití KD na cvičení, žádost spolku Zuzanky z Týnce o zapůjčení KD na tréninky, úhrada faktur za práce v KD, žádost o pronájem klubovny
KD (oslava narozenin)
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Činnost OÚ
Červenec 2018
Příprava na úpravy v KD – vystěhování stolů a židlí, MAS Dolní Morava
– členská schůze, kontrolní den KD, instalace kamery ke hřišti, prohlídka
domu určeného k demolici před předáním stavby, svatba na OÚ, školení
GDPR starostka a pracovnice obce, nabídka RRA (agentura) ke spolupráci
(dotace), kontrolní den chodník Hlavní S, výjezdní zasedání starostů RP
(+exkurze Vítkovice, Kopřivnice), členská schůze Regionu Podluží Lužice, výzva bývalé majitelce k dokončení vyklizení hájenky z důvodu jejího
vlastnictví obcí, výzva rybářům k vyklizení jejich skladu z důvodu demolice,
výzva vinařům k dočasnému vyklizení beden z KD z důvodu opravy, vyjádření právníka k vlastnictví pozemku p.č. 7 (pod KD) – posláno Sokolům,
poptávka čerpadla do hasičského auta LIAZ – 3 firmy podle rozhodnutí
rady, kontrolní den chodník Hlavní S, řešení správce multifunkčního hřiště,
schůzka s kupcem pozemku na ulici Sportovní – dodržení podmínek kupní
smlouvy a uzavření Dohody o ukončení věcných práv, kontrola EKO-KOM,
řešení propadlé kanalizace na Návsi – poškozená část bude vyměněna
a obnoven dešťový rošt, možnost korekce stavebních úprav na KD (osvětlení v předsálí, oprava výčepu a šatny – schváleno), předání zpravodaje
č. 69 do tisku, příprava k projektu demolice hospodářských budov na hájence, konzultace řešení dispozice výčepu v kulturním domě, řešení dle
nařízení GDPR, konzultace garáže a poté zahradního domku na odboru
územního plánování a na stavebním úřadě, jednání s katastrálním úřadem
ohledně kupních smluv, objednávka čerpadla na LIAZku a odvoz auta k dodavateli, zadání vzhledu malování KD u architektky, kontrolní den demolice
pod KD a stavební úpravy KD, konzultace řešení opravy chodníku Hlavní
Srpen 2018
Záměr opravy fasády budovy staré zastávky – schůzka s firmou, konzultace s technickým dozorem – strop a svítidla KD, varianta opěrné zdi po
demolici pod KD, problém vstupu do komunikace Luční za účelem vodovodní přípojky (nutno povolit), kontrolní den demolice a prací na kulturním
domě, stavební řízení – demolice RD občan, nový správce víceúčelového
hřiště, kontrola opravy chodníku, dovoz máje – chasa, kontrolní den hřiště,
chodník Hlavní, KD a demolice, informace MAS Dolní Morava, Via-Designe
– předání dokumentace k opravě krajské komunikace, kontrolní dny KD,
chodník a demolice, informace o počtu a sídle volebních okrsků, vyjádření
k projektům, jmenování zapisovatele OVK, stavění máje – chasa, příprava
na hody
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Září 2018
Předhodové zpívání v sobotu (kvůli špatnému počasí v kulturním domě,
což nijak neubralo na skvělé náladě všech přítomných), hody v neděli
a pondělí, zahájení školního roku, Rada starostů Regionu Podluží, jmenování členů okrskové volební komise, kontrolní den chodníku Hlavní
a oprav v kulturním domě, Sněm Svazu měst a obcí ČR (starostka), svatební obřad, příprava voleb

Na veřejných zasedáních bylo projednáváno:
-

Rozpočtové opatření č. 4/2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018
Změna názvu a změna stanov Místní akční skupiny Dolní Morava
Prodej pozemků p.č. 1412/4 a 1411/4, k.ú. Týnec na Moravě
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 5/2018/Dot
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 6/2018/Dot
Hana Zoubková

Zhodnocení volebního období 2014-2018
V průběhu volebního období byly splaceny všechny dluhy z minulých let,
poslední z nich k 20.9.2015.
Na koupi hájenky byl přijat úvěr ve výši 2,4 mil v roce 2017.

Přehled realizace hlavních akcí
Rok 2015
• Oprava opěrné zídky v zahradě základní školy, nové schody
• Oprava chodby na obecním úřadě a nové dveře
• Oprava komunikace v ulici Suchý řádek
• Rozšíření veřejného osvětlení na ulici Hlavní
• Dopravní zrcadlo na křižovatce Hrušecká
• Pořízena nová vrata na hasičské zbrojnici
• Nový archiv OÚ (rozšíření původního skladu bývalého obchůdku)
• Zeleň na ulici Hlavní (stromy) – dotace SFŽP 90%
• Úprava plochy před kulturním domem (asfalt)
• Nový chodník na ulici Hlavní (1.část – od kapličky k zastávce)
6

• Projektová dokumentace na chodník Hlavní (2.část – od zastávky po
Příkrou)
• Nová knihovna v budově obecního úřadu z bývalého kinosálu (stavební
práce a vybavení knihovny)
• Veřejné osvětlení na zastávce
• Doplnění výstroje a výzbroje hasičů
• Oprava komunikace Luční a U Hradíšťku
• Nová část chodníku na ulici Luční
• Nová autobusová zastávka (kovová konstrukce)

oprava zídky u školní zahrady

oprava zídky u školní zahrady

chodba OÚ

chodba a dveře OÚ

komunikace Suchý řádek

komunikace Suchý řádek
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archiv OÚ při úpravě

archiv OÚ

vrata na hasičské zbrojnici

zeleň na ulici Hlavní

Hlavní bez chodníku

chodník Hlavní

přípravy na knihovnu

nová knihovna
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chodník a komunikace Luční

chodník a komunikace Luční

komunikace U Hradíšťku

komunikace U Hradíšťku

v.o. na zastávce

autobusová zastávka
- kovová konstrukce

Rok 2016
• Nový hasičský dopravní automobil FORD
• Rozšíření kamerového systému na zastávce
• Nová lanová pyramida pro děti a houpačky
• Nové dětské hřiště pro děti MŠ ve školní zahradě
• Doplnění kontejnerů na sběrný dvůr
• Věcné vybavení pro pracovníky VPP
• Nové stoly do kulturního domu
• Nové oplocení na hřbitově a oprava zídky
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• Osvětlení v Juránkových uličce
• Chodník v Juránkových uličce
• Úprava klubovny v kulturním domě v místech bývalé knihovny (zahájení
prací)
• Pozemky u hřiště – směna s pozemky Lesů ČR, abychom získali pozemky u hřiště do majetku obce
• Rozšíření osvětlení na ulici Hlavní
• Vydání první knihy o Týnci
• Studie opravy krajské komunikace od pošty ke Sportovní včetně chodníku

nový hasičský automobil

lanová pyramida pro děti

dětské houpačky

herní prvky v zahradě školy

nové stoly v KD

oplocení hřbitova
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Juránkových ulička původní

chodník v Juránkových uličce
s osvětlením

Městečko Týnec

Městečko Týnec- symboly

Rok 2017
• Oprava komunikace Rybáře
• Protipovodňový varovný systém v obci – bezdrátový rozhlas, siréna, digitální
povodňový plán obce (dotace)
• Nákup nemovitosti - bývalé hájenky s rozlehlou zahradou a sklepem naproti
• Umístění dalších kamer v několika místech obce
• Pořízení dvou nových přívěsných vozíků pro hasiče (za LIAZku a FORD)
• Zařízení klubovny v kulturním domě v místě bývalé knihovny, zakoupeny
nové stoly a židle, ozvučení, dataprojektor, promítací plátno
• Zázemí klubovny – kuchyňka pro možnost přípravy občerstvení uživatelů
klubovny (nábytek, lednička, nádobí)
• Oprava komunikace u hřbitova
• Doplnění vybavení knihovny – PC, dataprojektor, promítací plátno, ozvučení,
tiskárna
• Oprava cesty na Vyhnalově
• Pořízení nových kotlů do kulturního domu namísto původních starých, neúčinných
• Přemístění kotelny v kulturním domě do menší místnosti ve sklepě (bývalé
kotelny)
• Oprava budovy bývalé autobusové čekárny
• Zahájení stavby chodníku Hlavní – 2.část
• Dokončení úpravy autobusové zastávky
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komunikace Rybáře

komunikace Rybáře

hájenka

hájenka zahrada

vozík pro hasiče za Ford

přívěs za LIAZ

klubovna v KD

zázemí klubovny v KD
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cesta u hřbitova před opravou

oprava cesty u hřbitova

dovybavení knihovny k projekci

nové kotle v KD

Rok 2018
• Multifunkční hřiště
• Chodník na ulici Hlavní 2.část
• Pořízeno nové vodní čerpadlo na hasičské auto LIAZ
• Vyměněna okna a dveře na staré zastávce
• Provedena demolice domu pod kulturním domem (podpořeno dotací 90%)
• Úpravy v kulturním domě :
– zateplení stropu, nové podhledy se stropními svítidly, nové parapetní
desky
– Nová elektroinstalace v kulturním domě (kompletní výměna místo staré
nevyhovující)
– Výměna výčepu a šatny, vybourání stěny do nového výčepu z vestibulu, mříž
– Vybavení výčepu nábytkem, ledničkou, příslušenstvím k výčepu (kompresor, chladič)
– Broušení parket, ošetření jejich povrchu
– Vymalování sálu, šatny, výčepu, klubovny, kuchyňky, vestibulu
– V nejbližší době bude pořízena mříž na schodiště v kulturním domě
a vyměněny zbývající staré dveře
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dokončení úpravy autobusové zastávky

multifunkční hřiště

část ulice Hlavní bez chodníku

chodník Hlavní nový

dům čp. 41 k demolici

prostor pod KD po demolici
čp. 41
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úpravy v sálu KD

sál KD

původní výčep a šatna v KD

výměna výčepu a šatny v KD

výčep v KD

vestibul KD

Poděkování
Děkujeme paní starostce za spolupráci v celém volebním období. Za
řádnou péči o obec a její občany. Také za významný podíl na rozvoji obce
a konstruktivní přístup při řešení problémů.
Rada obce
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Vážení občané,
Jistě není třeba připomínat volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 5. a 6.října. Přijďte projevit svůj názor, koho
si přejete ve vedení obce a v Senátu PČR. Využijte možnosti demokratické
volby, která nebyla vždycky, vyjádřete svou vůli nyní.
Závěrem děkujeme za podporu v celém volebním období a přejeme vám,
abyste ve volbách vybrali své zastupitele, kteří budou nejlépe prosazovat
vaše zájmy a zájmy obce.
Hana Zoubková
František Čech
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