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I. 

CELOSPOLEČENSKÝROČNÍ VÝVOJ VE SVĚTĚ A 

REPUBLICE 
 

 Rok 2015 byl ve znamení událostí, které změnily svět. Nevinné oběti po teroristických 

útocích v Paříži, v Egyptě, Tunisu, psychicky nemocný pilot nad Alpami, rusko-turecké 

komplikace v Sýrii, zmražený východ Ukrajiny, euro v ohrožení, Řecko před krachem, zmar 

evropských špiček nad uprchlickou vlnou. Svět opět nebyl klidným místem. 

 Takzvaný Islámský stát (IS) působí převážně na území Sýrie a Iráku, podporující 

islámské teroristy, podnikl krvavé útoky, které otřásly světem a způsobily smrt stovkám 

nevinných lidí. 

 Evropa se však musela potýkat s uprchlickou krizí. Podle oficiálních statistik letos 

požádalo o azyl v Evropské unii (EU) přes 980 tisíc lidí. Celková čísla o běžencích se ale jen 

odhadují - ne všechny úřady evidují. Nejčastěji v Evropě hledali ochranu lidé z válkou 

zmítané Sýrie, ale i z některých balkánských zemí. Postoj k uprchlické krizi rozdělil evropské 

politiky i veřejnost. První zemí, která běžencům postavila plot, se v červnu stalo Maďarsko, 

později následovaly i další země. 

 

Nejvýznamnější událostí spojené s terorem a migrací: 

 

7. leden Teroristé zaútočili v Paříži na redakci magazínu CharlieHebdo. Zabili 10 

novinářů a na útěku ještě 2 policisty.  

 

11.únor  V běloruském hlavním městě se sešli ukrajinský president P. Porošenko, ruský 

president V. Putin, francouzský president F. Hollande a německá kancléřka A. 

Merkelová Jednali o krizi na Ukrajině a podepsali mírové dohody. 

 

18.březen Dva  teroristé se v hlavním městě Tunisu pokusili zaútočit na parlament. 

Posléze vnikli do sousedního muzea Bárdá, kde zajali několik desítek 

rukojmích, převážně zahraničních turistů. Zemřelo 22 lidí. 

 

19. duben Ve Středozemním moři u italského ostrova Lampedusa utonulo tisíc migrantů 

poté, co se převrátila dvě plavidla plující z Libye. 

 

26. červen Na pláži v tuniském SOUSSE zemřelo 37 lidí, hlavně Britů a Němců Terorista 

zabíjel i v hotelích. 

 

27. srpen Na rakouské dálnici A4 byl nalezen odstavený kamion s 71 mrtvými 

uprchlíky. Zřejmě se udusili. 
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1. září  Policie zadržela na nádraží v Břeclavi 214 migrantů převážně zeSýrie. Přivezl 

je vlak z Maďarska, který měl pokračovat do Německa. 

 

10. říjen Česká republika obnovila hraniční kontroly na hranicích s Rakouskem. 

Kontroluje policie, ale i 650 přesunutých vojáků. 

 

31. říjen Airbus s 224 cestujícími se zřítil na Sinaji. V troskách byly nalezeny součásti 

bomby. K atentátu na ruské letadlo se přihlásil Islámský stát. Rusko ruší lety do 

Egypta, odkud airbus startoval. 

 

13. listopad Několik skupin atentátníků napadlo francouskou metropoli Paříž, zemřelo na 

140 lidí. President Hollande následně vyhlásil válku Islámskému státu, který se 

k útoku přihlásil. 

 

26. prosinec President republiky Miloš Zeman přednesl své vánoční poselství. Vyzdvihl růst 

ekonomiky, poděkoval zaměstnancům i zaměstnavatelům a ocenil českou 

vládu za její hospodářskou politiku. Za dobrou zprávu označil i růst průměrné 

mzdy. Podle statistik o tisíc korun a to, že hospodářský růst je doprovázen i 

růstem životní úrovně. Jako další dobrou zprávu uvedl nízkou míru 

nezaměstnanosti. A protože přibyla i volná místa, kdo opravdu chce pracovat, 

svoji práci najde. Představil i svoji vizi České republiky, která je založena na 

postupném přibližování našeho státu ke skandinávskému modelu sociálního 

státu, který je založen na dvou pilířích. Na vysokých daních, což je velmi 

nepopulární a současně je založen na daňových výnosech, které jsou určeny na 

investice do lidí, do veřejného sektoru, zdravotnictví a školství, do vědy a 

výzkumu. Aby tato vize mohla být naplněna je zapotřebí nejdříve zacpat díry 

státního rozpočtu, kterými unikají obrovské miliardy korun formou daňových 

úniků. Zmínil se i o zahraniční politice, kde se zlepšily ekonomické vztahy 

s Čínou, která se stává největší ekonomikou světa, příchodem investic Korejské 

republiky, zlepšení vztahů se středoasijskými státy, od nichž dostáváme 

podstatnou část ropy. Jako temnou skvrnu na zahraniční politice označil 

migrační vlnu, před níž se nedají zavírat oči. Útěk migrantů tak posiluje 

Islámský stát. Závěrem vánočního poselství pronesl dvě věty. Tahle země je 

naše. A tahle země nemůže být pro všechny. 
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II. 

MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA 

 
Jednání zastupitelstva města 23. 3. 2015 schválilo následující záležitosti: 

 

- záměr firmě IKP Consulting Engineers, s.r.o. trvalý nebo dočasný zábor pozemků v k.ú. 

Týniště nad Orlicí z důvodu zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – 

Solnice pro SŽDC Praha a vyhrazuje si právo přednostní směny pozemků. 

 

- pořízení osobního automobilu značky Škoda Fabia Combi 1.2 TSI s policejní výbavou 

v ceně do 350 000 Kč, včetně DPH. 

 

- název kulturního zařízení „Kulturní dům“ 

 

- odkoupení pozemku parc.č. 266 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 1297 m2 pro rozšíření 

zahrady MŠ Město do majetku města Týniště nad Orlicí za cenu 360 000 Kč. 

 

- odpis pohledávky ve výši 1 504,62 Kč po paní Červenkové Janě, původně bytem ČSA 

887. 

 

- odpis pohledávek z neuhrazených zakázkových listů bývalého Městského bytového 

podniku ve výši 856 Kč. 

 

- prodej pozemku par.č. 1662/50 o výměře 600 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí za cenu 990 

Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené pro Bc. Lucii Hamákovou, bytem Jeníkov 39, 

Hlinsko v Čechách a Lukáše Karáska, bytem Okružní 910, Týniště nad Orlicí. 

 

- stažení bodu 15 z jednání zastupitelstva ve věci využití pozemku parc.č. 1161 

v k.ú.Týniště nad Orlicí a ukládá zařadit tento bod na červnové jednání ZM. 

 

- prodej části pozemků parc.č. 666/1 a 707 o výměře 41 m2 v k.ú. Křivice propana J. Huška 

za cenu 150 Kč/m2 a poplatky s tím spojené. Nový pozemek parc.č.666/5 o výměře 41m2 

byl oddělen geometrickým plánem č.147 - 112/2011 z pozemků parc.č.666/1 a 707. 

 

- dodatek č. 5 smlouvy o dílo č.6 – 0173 uzavřené dne 26.6.2013 mezi společností PRIMA, 

s.r.o., a městem Týniště nad Orlicí. 

 

- opětovné projednání zrušení členství města Týniště nad Orlicí v DSO Podorlicko za účasti 

předsedy DSO pana Jaromíra Kratěny a ukládá zařadit tento bod na červnové jednání ZM. 
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Hospodaření města k 31. 12. 2014 

rozpočet města na rok 2015 takto: 

 

celkové příjmy rozpočtu ve výši     Kč  82 590 974,97 

financování ve výši       Kč  34 608 327,28 

celkové zdroje ve výši      Kč 117 199 302,25 

běžné a kapitálové výdaje celkem     Kč 114 414 275,88 

nespecifikované rezervy      Kč     2 785 026,37 

celkové výdaje rozpočtu včetně rezervy ve výši   Kč 117 199 302,25 

Rozpočet města Týniště nad Orlicí je schválen jako rozpočet schodkový, schodek

 je kryt finančními prostředky z minulých let. 

 

Závazné ukazatele rozpočtu 

dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích č.128/2000 Sb, o poskytnutí

 dotací, příspěvků, peněžitých a věcných darů, dle návrhu rozpočtu na rok 2015 v té

 výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedeny v materiálu „Rozpočet

 na rok 2015 – transfery“. 

 

Rozpočtový výhled na rok 2015 – 2018. 

Smlouvu č. 14207543 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí

 v rámci Operačního programu Životní prostředí - na akci „Energetické úspory MŠ

 U Dubu Týniště nad Orlicí.“ 

 

Vyvěšovat vlajku za Tibet v tomto volebním období. 

 

Neschvaluje: 

Další jednání o odkoupení nebytových prostor o rozloze 413 m2, Na Netřebě 51,  

Týniště nad Orlicí. 

 

Zrušení dopravní značky „Zákaz zastavení“ před domem č.p. 314, TGM Týniště nad 

Orlicí. 

 

Prodej pozemku par.č. 2109/2 v k.ú. Týniště nad Orlicí paní Veronice Šrámové, 

Lamačova 914, Praha 5, 152 00. 

 

Zrušení členství města Týniště nad Orlicí ve Svazku měst a obcí. 

 

Svolávání pracovních schůzek ZM 
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Jednání zastupitelstva města 22. 6. 2015 schválilo následující záležitosti: 

 

- prodej pozemku par.č. 1662/121 a 12662/128 o celkové výměře 1023m2 v k.ú. Týniště nad 

Orlicí - lokalita Podboří pro manžele Lucii Fusiovou a Kamila Fusiho, bytem Turkova 41, 

517 21 Týniště nad Orlicí za cenu 990 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené a pověřuje 

starostku podpisem kupní smlouvy. 

- prodej pozemku parc.č. 1662/52 o výměře 723 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí za cenu 990 

Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené pro manžele Zdeňka Rejzka a Lenku Rejzkovou, 

bytem Nová 447, 500 02 Hradec Králové a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 

- prodej části pozemku parc.č. 1752/1 o výměře 21 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro 

manžele Štěpána Komzala a Janu Komzalovou, bytem Okružní 921, Týniště nad Orlicí za 

cenu 150 Kč/m2 a poplatky s tím spojené. Nový pozemek parc.č. 1752/136 o výměře 21 

m/2 byl oddělen geometrickým plánem č. 1667-23/2015 z pozemku parc.č. 1752/1 a 

pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 

- prodej části pozemku parc.č. 1752/1 o výměře 22 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro manžele 

Jiřího Hlaváče a Zdeňku Hlaváčovou, bytem Okružní 904, Týniště nad Orlicí za cenu 150 

Kč/m2 a poplatky s tím spojené. Nový pozemek parc.č. 1752/137 o výměře 22 m2 byl 

oddělen geometrickým plánem č. 1667-23/2015 z pozemku parc.č. 1752/1 a pověřuje 

starostku podpisem kupní smlouvy. 

- prodej části pozemku parc.č. 1752/1 o výměře 20 m/2 a části pozemku parc.č. 1860/1 o 

výměře 1 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro manžele Josefa a Vladislavu Červinkovy, bytem 

Okružní 911, Týniště nad Orlicí za cenu 150 Kč/m2 a poplatky s tím spojené. Nový 

pozemek parc.č. 1752/138 o výměře 21 m2 byl oddělen geometrickým plánem č. 1667-

23/2015 z pozemku parc. č. 1752/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí a pověřuje starostku 

podpisem kupní smlouvy. 

- prodej bytové jednotky 884/5 (40,2 m) v bytovém domě čp. 883, 884 v k.ú. Týniště nad 

Orlicí včetně podílu na pozemcích a společných částech domu do majetku Miloše Jirčíka, 

trv. bydl. U potoka 749, 566 01 Vysoké Mýto, za cenu 10 000 Kč/m2, což odpovídá 

hodnotě 402 000 Kč a poplatky s prodejem spojené a pověřuje starostku podpisem kupní 

smlouvy. 

- způsob zadání výběrového řízení na dodavatele oken v Poliklinice Týniště nad Orlicí, 

Geroatrickém centru při zachování vzhledu a minimálně stejných technických parametrů 

(Profil Gealan). 

- přijetí darů na 20. Swingový festival příspěvkové organizace Kulturní centrum Týniště 

nad Orlicí. 

- účetní uzávěrku města Týniště nad Orlicí za rok 2014 včetně výsledku hospodaření ve 

výši 22 980 028,09 Kč.  

- celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy Krajského 

úřadu Královehradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 

s výhradami. 

- příspěvkové organizaci Základní škola Týniště nad Orlicí účelový neinvestiční příspěvek 

ve výši 69 217 Kč na výměnu stávajících šoupat na ústředním topení v kotelně ZŠ. 
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- příspěvkové organizaci Městská knihovna účelový neinvestiční příspěvek ve výši 18 408 

Kč na úhradu nákladů spojených s havárií vodovodního potrubí uvnitř budovy (úhrada 

faktury od firmy AQUA SERVIS). 

- příspěvkové organizaci Mateřská škola - Město poskytnutí účelového příspěvku na 

výměnu světel, nátěry oken, opravu schůdků do dvora a malování výdejny ve výši 

140 000 Kč. 

- SK Petrovice poskytnutí neinvestiční dotace na nákup rozmetače hnojiva a osiva ve výši 

3 300 Kč, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Týniště nad Orlicí a 

ukládá starostce města smlouvu podepsat. 

- Svazu tělesně postižených poskytnutí neinvestiční dotace na rekondice a rehabilitační 

pobyty, pernamentky do bazénu a úhradu dopravy na výlet ve výši 5 000 Kč, uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Týniště nad Orlicí a ukládá starostce města 

smlouvu podepsat. 

- Spolku kultuře na dosah poskytnutí neinvestiční dotace na pořádání 1. týnišťského loučení 

s létem ve výši 20 000 Kč, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Týniště nad Orlicí a ukládá starostce města smlouvu podepsat.  

- Euroregionu Glacensis poskytnutí neinvestiční dotace na provoz  cyklobusů – úhradu 

ztráty ve výši 5 000 Kč, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Týniště 

nad Orlicí a ukládá starostce města smlouvu podepsat.  

- uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace na rekonstrukci fotbalového 

hřiště (spoluúčast dotace) pro SK Týniště nad Orlicí ve výši 2 000 000 Kč dle rozpočtu 

města na rok 2015, který byl schválen na 3. zasedání ZM dne 23. 3. 2015 za podmínky, 

že SK Týniště nad Orlicí předloží městu Týniště nad Orlicí rozhodnutí o přidělení dotace. 

Starostce města ukládá smlouvu podepsat. 

- uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace na financování neuznatelných 

nákladů souvisejících s rekonstrukcí fotbalového hřiště pro SK Týniště nad Orlicí ve výši 

400 000 Kč dle rozpočtu města na rok 2015, který byl schválen na 3. zasedání ZM dne 23. 

3. 2015 za podmínky, že SK Týniště nad Orlicí předloží městu Týniště nad Orlicí 

rozhodnutí o přidělení dotace. Starostce města ukládá smlouvu podepsat. 

- bezúplatný převod stavby - části silnice II/305 z majetku Královehradeckého kraje do 

majetku Týniště nad orlicí v úseku od křižovatky se silnicí I/11 (UB 1413 A 09105) 

provozní staničení 0,000 km, v délce 0,069 km. V úseku od křižovatky s ulicí Mostecká 

(UB 1413 A 09106), provozní staničení 0,030 km, v délce 0,030 km. 

- podpis memoranda v rámci Hradecko - Pardubické aglomerace. Zástupcem za město 

pověřuje ZM starostku města Ing. Janu Galbičkovou. 

 

Neschvaluje: 

- prodej pozemku parc.č. 1728/2 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro parkování osobního 

automobilu. 

- požadavek MAS nad Orlicí, o.p.s., ve věci půjčky ve výši 400 000 Kč splatné do tří let. 

- prodej části pozemků parc.č. 1669/1 a 1662/69 v k.ú. Týniště nad Orlicí, lokalita Podboří. 

- prodej pozemku (zahrádka) na parc.č. 1607/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí. 
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- prodej pozemku (zahrádka) na parc.č. 1596 v k.ú. Týniště nad Orlicí. 

- vystoupení města Týniště nad Orlicí z DSO Poorlicko. 

- Občanskému sdružení Medinform poskytnutí neinvestiční dotace na pořádání přednášek, 

osvětové a vzdělávací akce pro děti ve výši 5 000 Kč. 

- záměr prodeje části pozemku parc.č. 1161 v k.ú. Týniště nad Orlicí - stavební parcela. 

- záměr prodeje bytů na Bělidle 950.  

 

Bere na vědomí: 

- Zprávu o činnosti rady města do 23. 3. 2014. 

- Kontrolu usnesení z jednání ZM ze dne 23. 3. 2015. 

- Zprávu o činnosti finančního výboru. 

- Informaci o revitalizaci východní části náměstí - pozemky parc.č. 226, 225, 224/1 a části 

pozemku parc.č. 228 v k.ú. Týniště nad Orlicí, č.p. 234, 241/1. 

 

Ukládá: 

- Starostce města jednat s dodavatelem divadelních židlí ve věci jejich reklamace.  

- Starostce města podepsat budoucí darovací smlouvu a následně darovací smlouvu na 

převod vlastnických práv k pozemní komunikaci - částí silnice II/305 v k.ú. Týniště nad 

Orlicí, které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení. 

 

Jednání zastupitelstva města 7. 9. 2015 schválilo následující záležitosti: 

 

- ZM nesouhlasí s vypuštěním plochy Z1 a územní rezervy R3 (východní obchvat města). 

- ZM pověřuje starostku města k jednání o změně zásad územního rozvoje z roku 2011 na 

KHK o přesunutí části koridoru do trasy R3. 

- ZM souhlasí s vypuštěním převážné části lokality Z 14, s ponecháním jen nezbytné části 

kolem rodinného domu. 

- ZM nesouhlasí s vypuštěním lokality Z 16 z návrhu územního plánu,  souhlasí se změnou 

na funkční plochu smíšenou obytnou SC. 

- ZM souhlasí se změnou funkčního využití lokalit Z 39, Z 41, Z 42 (SK) na VL a lokality 

Z 40 (BI) na VL. Současně souhlasí s vymezením územní rezervy VL na navazujících 

lesních pozemcích severně po vodní tok. 

- ZM schvaluje využití Z 44 na zeleň soukromá a vyhrazená (ZS). 

- ZM souhlasí s ponecháním dopravního řešení - lokality Z 36, Z 37, Z 38. 

- ZM souhlasí se zapracováním požadavku rozšíření silnice - plochy DS v ulici Mostecká. 

- ZM nesouhlasí se zapracováním požadavku na rozšíření silnice - plochy DS v ulici 

Podkostelní. 

- ZM souhlasí s vypuštěním lokality Z 54 a územní rezervy R 1 z návrhu územního plánu. 

- ZM souhlasí s vypuštěním lokality Z 69 z návrhu územního plánu. 

- ZM souhlasí s převedením lokality Z 74 na zeleň soukromá vyhrazená (ZS) 
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- ZM souhlasí s vypuštěním lokality Z 75 z územního plánu. 

- ZM nesouhlasí s vypuštěním lokality Z 71, Z 72,  a Z 73 z návrhu územního plánu, 

s podmínkou zmenšení rozsahu lokality Z 73 viz. Příloha č. 1. 

- ZM souhlasí se změnou funkčního využití plochy K 8 (NT) na W- plochy vodní a 

vodohospodářské (ponechání návrhu W). 

- ZM souhlasí s vypuštěním lokalit Z 85, Z 86, Z 87 z návrhu územního plánu. 

- ZM souhlasí se zapracováním požadavku pana Kubánka, plocha pro rodinný dům u 

Motorestu Roubenka. 

- z návrhu územního plánu odebrat plochu Z 80. 

- z návrhu územního plánu odebrat plochu Z 82. 

- plochy Z 77 – Z 79 v Křivicích budou projednány na příštím zasedání zastupitelstva  po 

jednání s Ing. Padriánovou. 

- v návrhu územního plánu zarovnat plochu Z 81 s ostatní zastavěnou plochou. 

- v návrhu územního plánu ponechat plochu Z 47 jako zastavitelnou plochu. 

- v návrhu územního plánu snížit rozsah plochy Z 88 na původní stav. 

- ZM schvaluje z územního plánu odebrat plochu Z 89 v místní části Rašovice dle 

stávajícího využití uvedeného v katastru nemovitostí. 

- ZM schvaluje rozdělení plochy Z 92 dle přílohy č. 2. 

- z návrhu územního plánu odebrat plochu Z 67 v k.ú. Petrovice. 

- v návrhu územního plánu ponechat plochu Z 65 dle rozsahu přílohy č. 3. 

- z návrhu územního plánu odebrat plochu Z 66 a převést do územních rezerv. 

- ZM navrhuje oddálit hranici plochy Z 58 na 50 m od okraje lesního pozemku. 

- ZM schvaluje ponechat v územním plánu plochu Z 43 jako průmyslovou zónu. 

 

Jednání Zastupitelstva města 21. 9. 2015 schválilo následující záležitosti: 

- prodej pozemku  parc.č. 1662/122 a parc.č.1662/127 o celkové výměře 1023 m2  Na 

Podboří v k.ú. Týniště nad Orlicí - lokalita Podboří pro pana Jaroslava Čepelku, bytem 

Havlíčkova 317, 517 21 Týniště nad Orlicí za cenu 990 Kč/m2a poplatky s prodejem 

spojené a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 

- prodej pozemku parc.č. 1662/81 o výměře 847 m2 Na Podboří v k.ú. Týniště nad Orlicí 

lokalita Podboří pro manžele Andreu Nagyovou a Jana Nagyho, bytem T. G. Masaryka 

953, 517 21 Týniště nad Orlicí za cenu 990 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené a 

pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 

- odpis pohledávek v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi. 

- odpis nevymahatelných pohledávek z neuhrazeného nájemného z důvodu promlčení 

pohledávek ve výši 195 599 Kč. 

- finanční dar Sboru dobrovolných hasičů Týniště nad Orlicí ve výši 10 000 Kč za 

obětavost při likvidaci rozsáhlého požáru strniště za extrémních klimatických podmínek 

v obci Petrovičky dne 07. 07. 2015, kdy došlo ke zranění 5 hasičů a nedošlo k poškození 

majetku obyvatel bydlících v těsné blízkosti požáru a nedošlo díky včasnému a 

profesionálnímu zásahu k požáru lesa.  Ukládá uzavření smlouvy o poskytnutí daru 

z rozpočtu města Týniště nad Orlicí a ukládá starostce města smlouvu podepsat. 
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- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královehradeckého kraje mezi 

Královehradeckým krajem a Základní uměleckou školou Týniště nad Orlicí - 15SMV04 

Zájmová práce se žáky mimo vyučování (financování výdajů vynaložených při realizaci 

projektu s názvem „Radost je v umění“) na částku 10 000 Kč, přijetí této dotace, transfer 

Základní umělecké škole a ukládá starostce města smlouvu podepsat. 

- příspěvkové organizaci Mateřská škola - Město Týniště nad Orlicí poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku na pokrytí zvýšených výdajů za zpracování mezd za období 

srpen - prosinec 2015 externí firmou ve výši 14 000 Kč. 

- příspěvkové organizaci Mateřská škola - U Dubu Týniště nad Orlicí poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku na pokrytí zvýšených výdajů za zpracování mezd za období 

srpen - prosinec 2015 externí firmou ve výši 9 000 Kč. 

- příspěvkové organizaci Městská knihovna Týniště nad Orlicí poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku na pokrytí zvýšených výdajů za zpracování mezd za období 

srpen - prosinec 2015 externí firmou ve výši 9 000 Kč. 

- příspěvkové organizaci Mateřská škola - Město Týniště nad Orlicí změnu účelu použití 

přiznaného příspěvku zřizovatelem v částce 9 660 Kč z investičního na neinvestiční 

příspěvek dle žádosti. 

- příspěvkové organizaci Mateřská škola - U Dubu Týniště nad Orlicí změnu účelu použití 

přiznaného příspěvku zřizovatelem v částce 43 005 Kč z investičního na neinvestiční 

příspěvek dle žádosti. 

- příspěvkové organizaci Mateřská škola - U Dubu Týniště nad Orlicí poskytnutí účelového 

příspěvku v částce 46 995 Kč na dofinancování nákupu nástěnných skříněk, nerezových 

stolů s policemi a nerezovou skříň. 

- příspěvkové organizaci Mateřská škola - U Dubu Týniště nad Orlicí navýšení 

neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz o 50 000 Kč (celková výše neinvestičního 

příspěvku na provoz po úpravě 776 600 Kč). 

- spolku VerMi z.s. Týniště nad Orlicí poskytnutí neinvestiční dotace ve výší 5 000 Kč na 

výdaje spojené s pořádáním 3. ročníku charitativní akce „Elegance bez bariér“ (pronájem 

zvukové aparatury, výzdoba sálu, pronájem mola, květiny), uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Týniště nad Orlicí a ukládá starostce města smlouvu 

podepsat.  

- příspěvkové organizaci Služby města Týniště nad Orlicí navýšení neinvestičního 

příspěvku zřizovatele na provoz o 250 000 Kč (celková výše neinvestičního příspěvku 

 na provoz po úpravě 8 040 000 Kč). 

- ukončení nájemních smluv ze dne 19.3.2008 a ze dne 24.6.2008 s Mgr. Milanem 

Kopeckým i na základě požárně bezpečnostní budovy haly Mírové náměstí 234, v k.ú. 

Týniště nad Orlicí. 

- záměr odkupu pozemku od majitelů par.č. 114/1, dle pracovního geometrického plánu o 

výměře 47+ 1 m2 v k.ú Rašovice za cenu 150 Kč/m2. 

- záměr zainvestování dalších pozemků (etapa č.II) v lokalitě Podboří, kde město Týniště 

nad Orlicí vlastní poslední dva pozemky. 

- poskytnutí dotace společnosti Hewer ve výši 5 000 Kč a ukládá starostce města smlouvu 

podepsat. 
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- pověření starostky města k posílení pravomoci městské policie ve věci zasahování při 

rušení nočního klidu. 

- přijetí daru od Lesů ČR, s.p., pro ZŠ v Týništi nad Orlicí. 

- záměr prodeje pozemku par.č. 241/1 v k.ú. Týniště nad orlicí a ukládá připravit 

oddělovací geometrický plán do příštího ZM. 

- prodej části pozemku par.č. 115 o  výměře 6 m2v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Mgr. Martu 

Voborníkovou, T. G. Masaryka 195, 517 21 Týniště nad Orlicí za cenu 500 Kč/m2 a 

poplatky s prodejem spojené. Nový pozemek par.č. 115/2  o výměře 6 m2 byl oddělen 

geometrickým plánem č.1419-5603/2009 z pozemku par.č. 115 v k.ú. Týniště nad Orlicí a 

pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy.  

- prodej pozemku par.č. st.116 o výměře 245 m2 v k.ú. Štěpánovsko pro manžele Eduarda 

Cínu a Zlatuši Cínovou, Štěpánovsko 4, 517 21 Týniště nad Orlicí za cenu 150 Kč/m2 a 

poplatky s prodejem spojené. Pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy.  

- odkoupení 2 domů za věží čp. 158 na parc.č. 782 v rámci možného rozšíření silnice a 

obchvatu městem Týniště nad Orlicí za cenu 480 000 Kč a poplatky s prodejem spojené. 

- prodej pozemku par.č. st. 224 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Petrovice nad  

Orlicí o výměře 298 m2 pro SK Petrovice za cenu 10 Kč/m2. 

- Smlouvu darovací se zřízením zákazu zcizení jako věcného práva na pozemky parc.č. 

326/1ostatní plocha - silnice, parc.č. 327/2 ostatní plocha - ostatní komunikace, parc.č. 

327/3 ostatní plocha - ostatní komunikace, parc.č. 329/7 ostatní plocha – silnice v k.ú. 

Týniště nad Orlicí mezi Královehradeckým krajem a městem Týniště nad Orlicí a 

ukládá starostce města smlouvu podepsat. 

- rozpočtové opatření č. 41 na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč společnosti 

Hewer. 

- rozpočtové opatření č. 42 ve výši 480 000 Kč + 1 000 Kč poplatek na nákup  2 domů č.p. 

158 (481 000 Kč převést z místní rezervy). 

- rozpočtové opatření č. 43 ve výši 100 000 Kč na zhotovení studie proveditelnosti 

dopravního řešení na vybudování mimoúrovňového křížení přes železniční trať. 

Neschvaluje: 

- nabídku předkupního práva na odkoupení chaty č.p. 39 na pozemku parc.č. 6956/3 v k.ú. 

Holice. 

- prodej pozemku parc.č. 817/2 u rodinného domu č.p. 60 postaveného na pozemku parc.č. 

181 v k.ú. Petrovice nad Orlicí a ukládá správnímu odboru vystavit záměr na pronajmutí 

zahrady. 

Bere na vědomí: 

- zprávu o činnosti rady města od 25. 6. 2015. 

- kontrolu usnesení z jednání ZM ze dne 25. 6. 2015. 

- informaci starostky města o průběhu reklamačních řízení Kulturního centra mezi 

společností Prima, s.r.o., Danceflor, ve věci osvětlení a o následném řešení reklamace. 

- dopis ve věci nesouhlasu výstavby domů v lokalitě Podboří pro mentálně postižené. 
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Ukládá: 

- Starostce města zadat studii proveditelnosti u projektanta SUDOPU, v záležitosti 

vypracování studie proveditelnosti dopravního řešení na mimoúrovňové propojení obou 

částí města. 

- zařadit do rozpočtu roku 2016 nákup nových židlí do Kulturního domu a zvážit využití 

stávajících židlí v KC. 

- starostce města v případě zájmu Královehradeckého kraje oslovit vlastníky pozemků 

za účelem odkupu pozemku na vybudování domu pro 12 mentálně postižených klientů 

Ústavu sociální péče Kvasiny. 

- starostce města na příští jednání připravit nákup kamerového systému s finanční rozvahou. 

- Radě města seznámit ZM s nosným programem města na toto volební období. 

 

Jednání Zastupitelstva města 14. 12. 2015 schválilo následující záležitosti: 

- odkup  parc.č. 875/4 o výměře 252 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí od paní Heleny 

Vavřínové, bytem F. L. Čelakovského 4278/7, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad 

Nisou za cenu 150 Kč/m2. Pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 

- odkup pozemku parc.č. 1993/13 o výměře 122 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí od firmy 

SMTC a.s., IČ 252 61 266 za cenu 200 Kč/m2. Pověřuje starostku podpisem kupní 

smlouvy. 

- záměr odkupu pozemku parc.č. 1993/20 v k.ú. Týniště nad Orlicí od společnosti HDB za 

cenu 200 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené. 

- Odkup části pozemku parc.č. 165/1 v k.ú. Petrovice nad Orlicí o výměře 60 m2 (nově dle 

GP č. 324-9535/2015 pozemek parc.č. 165/12, a to od Bartošové Drahomíry, bytem 

Vysocká 553/3, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové a Škopové Jaroslavy, bytem 

Na Písku 276, 512 22 Albrechtice nad Orlicí, za cenu 100 Kč/m2. Pověřuje starostku 

podpisem kupní smlouvy. 

- Prodej části pozemku parc.č. 314 o výměře 3 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí a část pozemku 

par.č. 2286/3 o výměře 1 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro manžele Ladislava Štěpána, 

bytem Zvoníčkova 226, Týniště nad Orlicí a Danielu Štěpánovou, bytem Olšina 560, 

Týniště nad Orlicí za cenu 500 Kč/m2 a poplatky s tím spojené. Nový pozemek parc.č. 

306/2 o výměře 3 m/2 byl oddělen z pozemku parc.č. 314 a další nový pozemek 2286/4 o 

výměře 1 m2 byl oddělen z pozemku par.č. 2286/3 geometrickým plánem č. 1682-

128/2015. Pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 

- Odkup části pozemku parc.č. 306 o výměře 3 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí od manželů 

Ladislava Štěpána, bytem Zvoníčkova 226, Týniště nad Orlicí a Daniely Štěpánové, 

bytem olšina 560, Týniště nad Orlicí za cenu 500 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené. 

Nový pozemek parc.č. 306/2 o výměře 3 m2 byl oddělen z pozemku parc.č. 306 

geometrickým plánem č. 1682-128/2015. Pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 

- Doplnění usnesení ZM č. 4, bod A 11 ze dne 22. 6. 2015 „Schvaluje celoroční 

hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy KÚ 

Královehradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 

s výhradami a přijímá nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům“.  
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- Prodej pozemku parc.č. 241/1 o výměře 77 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí. (dle Gp. č. 1697-

166/2015) pro Ing. Petra Rojka, trvale bytem Mírové náměstí 93, 517 21 Týniště 

nadOrlicí za cenu 500 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené. Pověřuje starostku podpisem 

kupní smlouvy. 

- Prodej osobního vozidla Městské policie dle znaleckého posudku (Fabia, SPZ 2H7 72-59), 

a to Zdeňce Pálové, bytem Nová ves 66, 517 21 Týniště nad Orlicí za cenu 9 461 Kč 

včetně příslušenství. 

- Zrušení Dobrovolného svazku Poorlicko, se sídlem Na výsluní 275, 517 22 Albrechtice 

nad Orlicí, IČ 48614181, ke dni 31. 12. 2015. 

- Zřízení zvláštního účtu u KB pro účely finanční pomoci pro pana Jiřího Kamše za účelem 

konání sbírky. 

- Změnu závazného vztahu mezi městem Týniště nad Orlicí a příspěvkové organizace 

Kulturní centrum - navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci Kulturní centrum Týniště 

nad Orlicí o částku 75 402 Kč na odpisy. Po úpravě bude celkové výše neinvestičního 

příspěvku na provoz 1 984 402 Kč (v tom účelově odpisy majetku 79 362 Kč). 

- Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo rozhodovat o všech smlouvách nad 200 000 Kč 

bez DPH, které nemají jmenovité rozpočtové krytí. 

- Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo rozhodovat o poskytování všech dotací, darů a 

návratných finančních pomocí a vyhrazuje si právo schvalovat všechny veřejnoprávní 

dotační smlouvy, smlouvy darovací a smlouvy o poskytnutí návratných finančních 

pomocí. 

- Rozpočtové provizorium na rok 2016. 

- Zrušení závazného vztahu mezi městem Týniště nad Orlicí a Městským výborem KSČM 

Týniště nad Orlicí - poskytnutí dotace ve výši 1 000 Kč. Z důvodu nedoložení povinných 

příloh k žádosti nemohla být dotace poskytnuta. 

- Revokaci bodů A/21 a A/22 z usnesení ze 4. Zasedání ZM konaného dne 22. 6. 2015: 

„Zrušení závazných vztahů mezi městem Týniště nad Orlicí a SK Týniště nad Orlicí - 

poskytnutí investičních dotací ve výši 2 000 000 Kč a 400 000 Kč. Dotace nemohly být 

městem Týniště nad Orlicí poskytnuty vzhledem k tomu, že SK Týniště nad Orlicí 

předpokládanou dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště neobdržel a tím nesplnil 

podmínky poskytnutí.“ 

- OZV č.1/2015 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů, dle přílohy č.3. 

- Změnu závazného vztahu mezi městem Týniště nad Orlicí a příspěvkovou organizací 

Mateřská škola - Město - snížení neinvestičního účelového příspěvku zřizovatele na 

výměnu světel, nátěry oken, opravu schůdků do dvora, malování výdejny na základě 

vyúčtování o 70 224,63 Kč. Celková výše neinvestičního účelového příspěvku po úpravě 

činí 69 775,37 Kč. 

- Vítěze výběrového řízení firmu Stavitelství DS, s.r.o., Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad 

Kněžnou, na rekonstrukci chodníků, II. etapa - Lokalita 1,3,4 za nejnižší nabídnutou cenu 

2 568 163,63 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

- Zadat studii proveditelnosti mimoúrovňového křížení železniční trati u společnosti 

SUDOP Hradec Králové v ceně 235 950 Kč včetně DPH. 
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Bere na vědomí: 

1. Zprávu o činnosti rady města od 05.10. 2015     

 2. Zprávu kontrolního a finančního výboru.      

 3. Zprávu společnosti Odeko, s.r.o.       

 4. Záměr zřízení kanalizace v Petrovicích nad Orlicí. 

 

Ukládá: 

1. Starostce města jednat ve věci pronájmu restaurace Ontário. 

 

Zmocňuje: 

1. Radu města k provedení všech nezbytných případných rozpočtových opatření v   

  období od 15. 12. 2015 do 31. 12. 2015. 

 

2. Hospodaření města: (údaje v Kč) 

Daňové příjmy              73 219 224,31 

Daň z příjmu právnických osob placená obcí      1 204 600,00 

Nedaňové příjmy          9 337 043,19 

Kapitálové příjmy          4 665 531,00 

Přijaté transfery         13 427 224,25 

Příjmy celkem        101 843 622,75 

Běžné výdaje          68 818 610,58 

Kapitálové výdaje         27 208 331,69 

Výdaje celkem         96 026 942,27 

Saldo             5 816 680,48 

Přebytek rozpočtu bude použit na krytí nákladů roku 2016. 

 

3. Obyvatelstvo 

 

Počet obyvatel k 31.12. 2015:     6 148 

 z toho Křivice           187 

 Petrovice            208  

 Petrovičky            168  

 Rašovice            164  

 Štěpánovsko            207  

 Týniště nad Orlicí       5 214 

Počet narozených dětí :           66 

z toho děvčat             33 

chlapců             33 

Nejčastější užívaná jména děvčat: 

Barbora 4x, Eliška, Amélie, Josefína 2x 

Nejčastější užívaná jména chlapců:  

Matěj, Jan, Daniel 3x, Dominik, Michal, Šimon, Jakub 2x 
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Manželství uzavřelo v obřadní síni 15 párů.  

 

Pohyb obyvatel: 

odstěhovaných        145 

přistěhovaných        160 

úmrtí obyvatel :            73

 z toho žen             33 

mužů              40 

Nejstarší občankou města je Rosálie Maurerová 99 let.  
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III. 

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ. 
 

1. Rekonstrukce kulturního domu. 

Kolaudačním souhlasem vydaným 30. září došlo k předání rekonstruovaného objektu 

do trvalého užívání. 

Z původního úzkého prostoru hlediště se stal velký společenský prostor pro 

multifunkční využití. Došlo k prolomení dvou středních nosných stěn v přízemí sálu a 

boční stěny v prvním patře. Tím se prostor hlediště rozšířil o dvě přísálí v přízemí a 

balkon. Hlavní prostor sálu se bude moci posuvnými příčkami variabilně proměňovat od 

malého se stupňovitou podlahou pro divadelní a koncertní využití, až na propojený 

prostor přes celou šíři budovy. Díky posuvnému hledišti bude v sále i rovná podlaha 

s využitím pro nejrůznější společenské akce se sezením u stolů a s tancem. Výrazné 

změny doznalo i jeviště, vzduchotechnika, ozvučení a osvětlovací technika jeviště. 

 Významnými změnami prošlo i Tyršovo náměstí, a to nejen před objektem divadla, ale 

i v postranních ulicích. 

 Náklady na rekonstrukci objektu včetně úprav Tyršova náměstí dosáhly částky 

53 144 105 Kč včetně DPH. Tato investice je patrně nejvyšší investicí v historii města.

 V souvislosti s rekonstrukcí objektu kulturního zařízení je nutné uvést i některé 

záležitosti týkající se názvu objektu. Rozhodnutím rady města měl objekt nést název 

„Obecní dům“. Proti tomuto označení se zvedla z řad některých občanů vlna nevole. 

Zastupitelstvo města proto vyhlásilo anketu na nový název kulturního zařízení. 

Doporučené názvy byly následující: Obecní dům, Kulturní centrum, T-klub, Kulturní 

dům, Divadlo, Divadlo … (s doplněním názvu), Společenské centrum, jiný název. 

Nejvíce hlasů dostal název „Kulturní dům“. Zastupitelstvo města na zasedání 23. 3. 

schválilo výše uvedený název. 

 

2. Rekonstrukce nádraží v Týništi nad Orlicí 

 

 V průběhu měsíce října byly dokončeny stavební práce na týnišťském nádraží a 22. 11. 

došlo k jeho oficiálnímu otevření. Stavební činnost zahrnovala výstavbu dvou ostrovních 

a jednoho jednostranného nástupiště, vybudování podchodu pro cestující včetně výtahů 

pro imobilní spoluobčany, zastřešení části nových nástupišť. Dále došlo k rekonstrukci 

železničního spodku i svršku, rekonstrukci sdělovacího zařízení, vytvoření nového 

informačního systému pro cestující, rekonstrukci trakčního vedení a rekonstrukci 

staničního zabezpečovacího zařízení. 

 Po částečné rekonstrukci výpravné budovy, která se uskutečnila v minulém roce, došlo 

v letošním roce k dokončení prací na obou objektech výpravních budov. Vznikly tak dva 

samostatné objekty propojené zpevněnou plochou.    
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 Náklady na rekonstrukci nástupišť byly v částce téměř 200 milionů korun, náklady na 

rekonstrukci budov činily 28 milionů korun. 

 

3. Modernizace čistírny odpadních vod. 

 

 Zástupci Dobrovolného svazku obcí Křivina, Týniště nad Orlicí a Albrechtice nad 

Orlicí převzali 30. dubna zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod. 

 Původní čistírna odpadních vod sloužila více jak 50 let. Změna skladby odpadních vod 

spolu se zastaralou a dožívající technologií byla hlavním důvodem k tomu, proč bylo 

nutné přistoupit k modernizaci. Modernizovaná čistírna odpadních vod výrazně zlepšila 

kvalitu vypouštěných odpadních vod (voda je vypouštěna do řeky Orlice). Zvýšila se i 

kapacita čistírny. Na čistírnu jsou připojeny obce Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad 

Orlicí a Štěpánovsko. Do budoucna se počítá ještě s připojením Petrovic a Petroviček.

 Náklady na realizaci byly v částce 50,5 milionu korun. Ministerstvo zemědělství 

poskytlo částku 26,3 milionu, Královehradecký kraj 2,6 milionu a Dobrovolný svazek 

obcí Křivina 21,6 milionu korun. 

 Celý projekt rekonstrukce trval 18 měsíců a probíhal za plného provozu čistírny. 

 

4. Další události. 

 

11. ledna se v sále městského kina uskutečnil novoroční koncert Mladého 

týnišťského bigbandu ZUŠ. Jako host vystoupila jazzová zpěvačka Eva 

Emingerová. Protože kapacita sálu je malá a zájem diváků byl velký, 

uskutečnily se dva koncerty, které shlédlo 500 diváků. 

15. ledna se konal zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2015. K zápisu 

k povinné školní docházce přišlo 65 dětí, z toho 36 dívek a 29 chlapců. 

Z tohoto počtu se u 12 dětí bude rozhodovat o odkladu školní docházky. 

Dalších 15 dětí se zápisu nezúčastnilo z důvodu nemoci. 

12. dubna byl uveden do služebního provozu malý sál zrekonstruovaného 

Kulturního domu. Uskutečnilo se „Taneční odpoledne pro nejen dříve 

narozené“. 

14. dubna se uskutečnila první akce ve velkém sále zrekonstruovaného Kulturního 

domu, představením „Alenky rok má krok“. 

1. května  se konal „Prvomájový jarmark“ na Tyršově náměstí. V programu 

vystoupili velký dechový orchestr ZUŠ, mažoretky Týnky, děti 

z mateřských škol a DDM Sluníčko, dechová hudba z moravského 

Vlčnova Frajárečka. Programu bylo přítomno asi 500 občanů města a 

okolí. 

5. a 6. června  se konal 20. ročník „ Mezinárodního týnišťského swingového festivalu 

Jardy Marčíka“. Ve dvoudenním programu vystoupili Junior Big Band 

Litvínov, Hlasoplet - vokální seskupení Plzeň, Pavel J. Ryba a The 

FishMen, Vlado Ulrich Band - Peruánské flétny, Mladý týnišťský big 
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band a LaďaKerndl, Black Buřiňos - ZUŠ Týniště nad Orlicí, Ondřej 

Kabrna a FlyingPower, TOP DreamCompany, Mladý týnišťský big 

band a Eva Emingerová, Dasha, Jan Smigmator, Ondřej Ruml a Martin 

Růža. 

Festivalu bylo v obou dnech přítomno asi 1100 spokojených 

posluchačů. 

20. června otevřel Spolek přátel města Týniště nad orlicí ve Vodárenské věži 

výstavu věnovanou 140 letům železniční křižovatky v Týništi nad 

Orlicí. I přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo na 300 návštěvníků. 

Výstava potrvá do 30. 9. 2016. 

8. srpna  se uskutečnil„První týnišťský FOOD FESTIVAL“, festival pro 

milovníky gastronomie, dobrého jídla a lahodných nápojů. Akce se 

zúčastnilo na 400 občanů. 

21. srpna byl na týnišťském nádraží předán do zkušebního provozu podchod a 

nástupiště. 

5. září se uskutečnila 33. CYKLORALLYE JURÁŠKA 2015. Na devadesát 

pět kilometrů dlouhou trať mezi Týništěm nad Orlicí a Olešnicí 

v Orlických horách a zpět se vydalo 245 cyklistů. Jako každý rok byla 

akce ukončena předáním diplomů, medailí a již tradičním přípitkem 

becherovkou. Vylosovány byly i upomínkové předměty. 

19. září se uskutečnilo v městském parku Týnišťské posvícení. V programu 

vystoupili dechové orchestry, jazzové orchestry a taneční skupiny. Pro 

asi 300 návštěvníků bylo připraveno bohaté občerstvení. 

28. října se konal 24. Ročník přespolního běhu „Týnišťská desítka“. Tradičního 

běhu se zúčastnilo 217 vytrvalců a vytrvalkyň.  Doprovodného 

programu předškolních dětí žactva se zúčastnilo 59 dětí. Celkovým 

vítězem se stal Robert Krupička z RUNSPORT teamu v čase 32:43 

minut. Nejlepší ženou byla na celkovém 12. místě Marta Fenclová z AC 

Pardubice v čase 35:59 minut. Nejlepším závodníkem z Týniště nad 

Orlicí byl Martin Vavrečka z SK Týniště nad Orlicí na celkové 48. 

Místě, časem 39:32 minut. 

8. listopadu  byl zahájen Týnišťský divadelní podzim besedou s herečkou Pavlou 

Tomicovou a uměleckým šéfem Klicperova divadla v Hradci Králové, 

týnišťským rodákem Davidem Drábkem. V rámci divadelního podzimu 

byla uvedena hra „Koule“ v podání týnišťských ochotníků, hra „Šťastné 

a veselé“ v provedení KD Holice, představení pro děti „Jak se holky 

Uhlířovi v pekle napravily“ a hra „Ještěři“ opět v provedení týnišťských 

ochotníků. 

29. listopadu proběhla akce „Vánoce pro ulici“, která byla spojena s rozsvícením 

vánočního stromu. Na Tyršově náměstí vystoupily taneční, hudební a 

literárně dramatické soubory. Součástí programu byl i vánoční jarmark 
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s řemeslnými výrobky. Následně byl na Mírovém náměstí rozsvícen 

vánoční strom. 

31. prosince se na Mírovém náměstí uskutečnil již tradiční přípitek starostky města 

paní Jany Galbičkové s občany. Ve svém projevu zhodnotila první rok 

činnosti zastupitelstva. Ocenila aktivní přístup občanů města a obcí 

Petrovice,  Křivice, Rašovice a Štěpánovska k záležitostem veřejným, 

jako je veřejný pořádek, úprava obcí, společenský život, jeho kvalita, 

bezpečnost a sounáležitost k věcem veřejným. Po projevu a státní 

hymně následoval ohňostroj trvající osm minut. Silvestrovského večera 

se zúčastnilo asi900 občanů města a okolí, kteří při přípitku vypili 150 

lahví sektu. 
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IV. 

ŠKOLSTVÍ. 

1. Základní škola. 

  Škola má pro školní rok 2015/2016  571 žáků, kteří jsou rozdělení do 14 tříd 

  I. stupně s 293 žáky a do 12 tříd II. stupně s 278 žáky. Ve škole je zaměstnáno 

39 pedagogických pracovníků včetně 4 vychovatelek školní družiny. Dále ve škole 

pracuje 15 provozních zaměstnanců (5 uklizeček, 7 kuchařek a 3 administrativní 

pracovnice). Školní jídelna připravuje téměř 600 obědů denně. Cena oběda pro cizí 

strávníky je 51,- Kč. 

  V oblasti investic a údržby došlo k dokončení výměny střešní krytiny nad 

spojovacím traktem a budovou I. stupně. V interiéru školy došlo k výměně ovládacích 

ventilů v kotelně a výměně vodovodního potrubí v učebnách školní družiny   

s následnou výměnou umyvadel s provedením obkladačských prací.  V počítačové 

učebně bylo vyměněno 6 počítačů a v jedné z učeben instalována interaktivní tabule. 

Do tří učeben I. stupně a 4 oddělení družiny byl zakoupen nastavitelný nábytek. 

 

2. Mateřská škola Město. 

 

Pro školní rok 2015/2016 je zapsáno k docházce 132 dětí. 

 Povolení ke zvýšení kapacity školy na 132 dětí umožnilo zaměstnat 10 učitelek 

na plný úvazek. Tato skutečnost a taktéž kolektiv rozšířený o mladé učitelky byly 

přínosem pro celkovou atmosféru ve škole. Dále ve škole pracují 2 provozní 

pracovnice a 3 kuchařky. 

 Zakoupením pozemku byla rozšířena školní zahrada a tím byly vytvořeny lepší 

podmínky pro hry dětí. Získáním dotace od krajského úřadu se škola zařadila do 

projektu “Vrbičkování“ jehož cílem je vytvářet na zahradě přírodní prostředí, 

spočívající ve stavbě vrbičkových domků. 

Pro zlepšení prostředí pro děti byly zakoupeny nové koberce do tříd, úložné skříně a 

chodby byly vybaveny novými osvětlovacími tělesy. 

 

3. Mateřská škola U Dubu. 

 

 Pro školní rok 2015/2016 bylo k docházce zapsáno 71 dětí. Tím byla naplněna 

povolená kapacita třídy. 

Škola má ustálené kvalifikované personální obsazení, které zajišťuje 5 pedagogů na 

plný úvazek a 1 pedagog na úvazek 0,5. Provozní záležitosti zajišťuje 1pracovnice na 

plný úvazek a další pracovnice na úvazek částečný. Stravování dětí je zajišťováno 1 

kuchařkou na plný úvazek a dalšími 2 pracovnicemi na úvazky částečné. 

 V květnu začala probíhat rekonstrukce školy spočívající v zateplení pláště 

budovy, zateplení střechy, instalace nuceného větrání v celém objektu, tak jak to 
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ukládá norma o výskytu Oxidu uhličitého v zateplených budovách. Školní jídelna byla 

vybavena nerezovými stoly, novými skříňkami, plynovým sporákem, elektrickými a 

plynovými stoličkami. V objektu šaten dětí a tříd byly položeny nové ECO koberce a 

linolea. Dále byly zakoupeny nové hračky a didaktické pomůcky. Na zahradu byla 

zakoupena šplhací sestava. 
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V. 

SPOLKY, KLUBY, 

OBČANSKÁSDRUŽENÍ. 

 

1. Sportovní klub Týniště nad Orlicí - fotbalový oddíl. 

  Mužstvo dospělých hrající na jaře divizi skupiny C po nepřesvědčivých 

výkonech skončilo na posledním místě a tuto soutěž opustilo. Po sestupu do krajského 

přeboru opustilo oddíl několik klíčových hráčů a podzim soutěže skončilo na 

nelichotivém posledním místě. Pozitivní na této skutečnosti je však to, že byli 

nasazováni odchovanci oddílu a dorostenci. 

 Lépe si vedly mládežnické kategorie. Mužstvo dorostu U-19 se pohybuje ve středu 

tabulky soutěže. Dobře si vede mužstvo starších žáků v soutěži U-15, které soutěž 

v sezóně 2014/2015 vyhrálo. 

 

2. Sportovní klub ONTÁRIO. 

 Klub uskutečnil celou řadu akcí. V lednu to byl volejbalový turnaj v tělocvičně U 

Dubu, kterého se zúčastnilo 10 družstev. V únoru oddíl uskutečnil bowlingový turnaj. 

Duben byl ve znamení čarodějnického reje s vyhlášením nejkrásnější čarodějnice. 

V měsíci září se uskutečnil v Křivicích volejbalový turnaj. Závěr roku byl ukončen 

zimními hrátkami na zimním stadionu v Třebechovicích pod  Orebem. 
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VI. 

KLIMATICKÝ PRŮBĚH ROKU. 
Přehled počasí za rok 2015 po jednotlivých měsících v lokalitě Týniště nad Orlicí. 

 

Leden:  Měsíc teplotně nadprůměrný průměrná měsíční teplota +1,8°C. Odchylka od  

 normálu činí +4,2°C. Maximální teplota +12,6 °C (10.01.2015), minimální

 -7,3°C (7.01.2015). Po celý měsíc převážně skoro zataženo až zataženo. 

 Srážkově nadprůměrný s celkovým úhrnem srážek 79,5 mm. Nejvyšší denní

 úhrn srážek byl 10.01.2015, a to 15,0 mm. Srážky zpočátku ve formě deště, na

 přelomu 1 a 2 dekády sněhové. Nejvyšší výška sněhové pokrývky  byla 

6.01.2015, a to  7 cm. Četné ranní mlhy. 24.01.2015 byly pozorovány rozkvetlé 

sněženky a talovíny.  

 

Únor: Měsíc teplotně nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota + 1,5 °C. Odchylka od 

normálu činí 3,0 °C. Maximální teplota 8,8 °C (22.02.2015) . Minimální 

teplota- 7,9 °C (7.02.2015). Po celý měsíc převážně skoro zataženo až 

zataženo. Srážky padaly v průběhu 1.dekády  sněhové. Kapalné - déšť pouze 

23.02.2015 a 26.02.2015 a to v celkovém úhrnu 2,1 mm. Maximální měsíční 

úhrn srážek 16,4 mm. Nejvyšší denní srážky 5,7 mm (10.02.2015). Nejvyšší 

sněhová pokrývka 9 cm. (10.02.2015). Měsíc srážkově silně 

podnormální. 

 

Březen: Po celý měsíc skoro zataženo až zataženo, kromě několika dnů, kdy v nočních 

 hodinách byla skoro jasná obloha. Opět nadprůměrně teplý. Průměrná měsíční 

 teplota +4,8 °C. Maximální teplota + 17,5 °C (25.03.2015). Minimální teplota

 - 5,3 °C (23.03.2015).   Srážkově nadprůměrný s úhrnem srážek 69,7 mm. 

 Nejvíce napršelo 31.03.2015, denní úhrn 25,1,mm. Srážky se vyskytovaly

 převážně na konci měsíce. Nejsilnější při a po přechodu frontálních systémů.

 (29.03. až 31.3.2015). V tomto období byly srážky nejprve kapalné, které 

 postupně přecházely ve srážky smíšené a tuhé. 31.03.2015 dopoledne 

 napadlo 5 cm sněhu, který však roztál. Z počátku měsíce výskyt přízemních

 mrazíků. 20.03.2015 částečné zatmění Slunce. Při tomto jevu pokles teploty

 až o 4 °C.  

 

Duben:  V 1. dekádě měsíce převážně oblačno až zataženo, ve 2. dekádě polojasno,

 ve 3. Dekádě polojasno až oblačno. Měsíc opět teplotně  slabě nadprůměrný.

 Průměrná teplota + 8,4 °C. Maximální teplota 24,7 °C. ( 27.04.2015). 

 Minimální teplota -2,9 °C. (5.04.2015) Úhrn srážek 53,5 mm, Zpočátku měsíce 

srážky tuhé nebo smíšené a od 8.04. pouze dešťové. Nejvyšší výška sněhové 

pokrývky  byla 3.04.2015, a to  2 cm. 
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Květen: Po celý měsíc převážně oblačno až zataženo. Měsíc srážkově normální, 

s celkovým úhrnem srážek 62,5 mm. Maximální denní úhrn srážek 20,1 

mm.Průměrná měsíční teplota +13,5°C. Nevymyká se dlouhodobému

 průměru. Maximální teplota 27,0°C  (12.05.2015). Minimální teplota 2,2°C.

 Přízemní mrazíky se v průběhu měsíce nevyskytly, kromě 11.05. a 15.05. 

velmi brzy ráno. Ani tak zvaní zmrzlí se v tomto roce  neprojevily. Srážky 

nevyskytovaly převážně v první polovině měsíce, 12.05. vzdálená bouřka. 

 

Červen: Teplotně průměrný s prům. teplotou +11,3°C. Maximální teplota +33,6°C

 (13.06.2015). Minimální teplota +7,0°C (25.06.2015). Měsíc byl srážkově 

podnormální, celkový úhrn srážek 53,2,mm. Beze srážek od 2.06. do 

9.06.2015, poté srážky prakticky obden až do konce měsíce. V červnu byly 

zaznamenány 3 tropické dny - max. teplota 30°C a vyšší, a to 11., 12. a 

13.06.2015. V první dekádě měsíce převážně skoro jasno až polojasno, ve 

druhé až skoro zataženo, ve třetí oblačno. 

 

Červenec: 1. dekáda - jasno až polojasno, druhá polojasno až oblačno, třetí polojasno.

 Průměrná teplota +21,3°C, což je o 3,7°C více, než dlouhodobý normál. 

Maximální teplota +36,5°C (22.07.2015). Minimální teplota +6,8°C 

(11.07.2015). Měsíc srážkově podprůměrný s úhrnem srážek 66,1 mm. 

Maximální denní úhrn srážek 28,4mm (26.7.2015). Bouřky se vyskytly 5x. 

V noci ze 7. na 8.07., 8.07., 25.07. a 27.7.2015 s kroupami o průměru 3mm 

 a nárazy větru 15m/sec. Vyskytlo se 14 tropických dnů (maximální teplota 

30°C a vyšší. 5 tropických nocí s teplotou 20°C a vyšší. Podle údajů  

 globálního měření teploty byl tento červenec nejteplejší od roku 1880.

 Nejhorší sucho za posledních 12 let. V průměru pouze 40% obvyklých srážek. 

Průměrná teplota v Praze Klementinu 23,5°C - 4.místo v historických 

tabulkách. 

Nejteplejší roky: 1834 - 24°C, 1994 - 24,3°C, 2006 - 25,0°C.Naopak 

nejchladnější červenec v roce 1844 – 16,1°C. V Královehradeckém kraji 

v červenci 2015 byla nejvyšší teplota v Hradci Králové 22.07. - 36,7°C.  

 Nejnižší teplota byla v Orlickém Záhoří 11.07., a to -3,5°C. 

 Nejteplejší noc Polom (u Sedloňova) 22,5°C. 

 

Srpen: V první dekádě jasno až polojasno, ve druhé skoro jasno až oblačno, ve třetí 

polojasno až zataženo. Teplotně byl srpen silně nadprůměrný, s průměrnou 

teplotou 22,6°C, což činí odchylku od dlouhodobého průměru +6,2°C. 

Maximální teplota 38,1°C (7.08.2015), minimální teplota +9,0°C (20. a 

21.8.2015). Měsíční úhrn srážek 59,4mm.  Nejvyšší úhrn srážek 47,1 mm 

(18.08.). Srážky se vyskytovaly převážně v poslední dekádě měsíce. Srpen byl 

opět mimořádně teplý, vyskytlo se 16 tropických dnů a 7 tropických nocí.

 Letošní prázdniny byly nejteplejší v historii plošných měření, tedy od roku 

1961. Za prázdniny byla plošná průměrná teplota 20,8°C, to je o 4,1°C vyšší 

než dlouhodobý plošný průměr za období roku 1961 - 1990.  Srpen byl 
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nejteplejší od roku 1807 – prům. teplota 25,5°C. Rok 2015 prům. teplota

 24,0°C. Měřeno v Praze Klementinu. 

 

Září: V první dekádě polojasno až skoro zataženo, dále polojasno. Srážky se 

převážně vyskytovaly v první polovině měsíce. Teplotně bylo září slabě 

nadprůměrné, průměrná teplota +14,2°C. Odchylka od normálu činí +1,4°C. 

Maximální teplota +31,3°C (1.09.2015). Minimální teplota +4,1°C 

(28.09.2015). vyskytl se ještě jeden tropický den 1.09.2015. Srážkově vysoce 

podprůměrný, s celkovým úhrnem srážek 18,4mm. Nejvyšší denní úhrn srážek 

5,5mm (15.09.2015). V září se vyskytla jedna bouřka 10.9.2015. 

 

Říjen: V první dekádě skoro jasno až polojasno, ve druhé převážně zataženo, výskyt 

mlh s minimální dohledností 100 m. Teplotně průměrný. Průměrná teplota 

+8,9°C. Maximální teplota 22,3°C (6.10.2015) Minimální teplota -1,0°C 

(12.10.2015). Přízemní mrazíky se vyskytly pouze 1., 2. a 12.102015. 

 Celkový úhrn srážek činil 55,2 mm. 

 

Listopad: V první dekádě skoro jasno až polojasno, ve druhé skoro zataženo, ve třetí 

zataženo. Teplotně nadprůměrný. Průměrná teplota +5,7°C, což je o 2,3°C více 

než obvyklý teplotní průměr. Maximální teplota +15,6°C (8.11.2015), 

minimální teplota -3,6°C (24.11.201). Nejvyšší denní úhrn srážek 21,0 mm 

(20.11.2015). Četné srážky se převážně vyskytovaly ve druhé a třetí dekádě. 

Zprvu byly ve formě deště, posléze tuhé - sněžení, sněhové krupky. První 

sněžení (22.11.2015), nejvyšší výška sněhové pokrývky 2 cm (24.11.2015). 

 

Prosinec: V první dekádě polojasno až zataženo, ve druhé skoro jasno, na přelomu druhé 

a třetí dekády zataženo. Četné mlhy s dohledností okolo 800m. Teplotně opět 

nadprůměrný s průměrnou teplotou +3,9°C. Maximální teplota +14,4°C 

(23.12.2015). Minimální teplota -4,3°C (31.12.2015). Srážky se převážně 

vyskytovaly v první a druhé dekádě měsíce formou deště nebo mrholení. 

Sněžení, tedy ani sněhová pokrývka se nevyskytly.    

 Prosinec 2015 byl, podle plošného měření ČHMÚ na území Česka, teplotně 

silně nadnormální, průměrná měsíční teplota 3,7°C byla o 4,7°C vyšší než 

dlouhodobý průměr 1961 - 1990. Dosud nejteplejší prosinec byl zaznamenán 

v letech 1974 a 1979 s průměrnou plošnou měsíční teplotou 2,6°C. 
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VII. 

RŮZNÉ. 
  

1. Cena vodného a stočného: 

Vodné   40,60 Kč 

Stočné   40,60 Kč 


