
   
 

Z á p i s  č. 1/2004 
 

ze schůze  rady města  Týnce nad Sázavou konané dne 12.1.2004   
 
 
 
 
Přítomní členové rady: 
 
Z. Březina 
Ing. Burešová 
 Z. Bartl 
Mgr. G. Žďárská 
Mgr. M. Kadrnožka 
 
Omluven:  -  
 
Přizváni:  p. Hanč - tajemník MěÚ, p. Ondřichová - vedoucí odboru majetku, Ing. 

Povolný - vedoucí odboru vnitřních věcí, p. Zemanová - vedoucí sociálního  
odboru  

 
 
  
 
Program jednání: 
 
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání  
2. Nová usnesení 
3. Různé 
 
 
 
 
 
 
  ……..…………..                                                …………………     
      podpis starosty                                                                           podpis místostarosty 
 
 
 
 
V Týnci nad Sázavou dne 19.1.2004   
 
 
 



 
 

 

Schůze rady byla zahájena v 15.00 hod v  zasedací místnosti rady  
 

A) Kontrola minulého usnesení: 
   - minulé usnesení neuložilo žádné úkoly      
    
 

B) Nová usnesení 
 
  

rada projednala 
 

 m a j e t k o v é   z á l e ž i t o s t i - viz příloha 1: 
                                                          
  I.  schvaluje 

• žádost p. Pavla Šubrta, vlastníka a provozovatele prodejny Maso-uzeniny v Týnci n/S., 
Družstevní 267, o souhlas se vstupem na obecní pozemek pč. 3089/35 v k. ú. Týnec n/S. 
a umístění přípojky z lapolu do kanalizace na tomto pozemku  

 
• možnost prodeje sadby zeleniny na  velkém parkovišti v sídlišti v Týnci n.S. a to v době 

od pondělka do pátku do 13.00 hod pouze přímo z dopravního prostředku (auta, 
přívěsného vozíku) 

 
• návrh pracovníků Sdružení obecních lesů Benešovska na zřízení lesní tůně na obecním 

pozemku pč. 500/1 v k. ú. Krusičany.  
 

• návrh na vrácení částky 2.863.-Kč za ohřev teplé vody manželům Rakovým bytem DPS 
čp. 520.  

 
• odklad projednání žádostí p. Emila Marka st. a  p.Fr. Bohuslava - viz příloha č. 1 - do 

doby, než bude k dispozici vytýčení hranic pozemků v zájmovém území 
 
            

  II. odkládá 
• projednání žádosti p. Vladimíra Kopeckého, bytem Chrást n/S. 210, nájemce nebytových 

prostor v čp. 8 v Týnci n/S. (drogerie), o souhlas s přenecháním části nebytového 
prostoru manželce p. Kopecké Jarmile, za účelem podnikání (prodej fotomateriálu, 
zahrádkářské potřeby, tabákové výrobky). Rada požaduje bližší zdůvodnění žádosti. 

 
III. ukládá  odboru majetku 

• informovat navrhovatele  majetkových  převodů o rozhodnutí rady 
• připravit zpracované návrhy pro jednání zastupitelstva 

 
 

o s t a t n í: 
 
I. schvaluje 

• přidělení garsoniery č. bytu 305 v DPS čp. 525 p. Libuši Třeské, bytem Týnec n.S. čp. 
167 

• zvýšení poplatku za uložení urny ze 31,50 Kč na 35,-Kč s účinností od 1.2.2004 
• znění návrhu novely vyhlášky č. 2/2003 o poplatcích v čl. 4., odst. 2. Důvodem je 

nutnost uvést znění příslušného odstavce do souladu se zákonem o místních poplatcích.     
• podpis smlouvy na opravu havarie vodovodního potrubí ve školní jídelně v objemu 

51.225,- Kč vč. DPH s f. Frant. Kouklík, Neveklov 
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• přestěhování části expozice z městského muzea do prostor MěÚ za účelem dočasného 

uvolnění prostor pro expozici f. JAWA po dobu oslav 75. výročí značky JAWA (11.3.-
8.10.2004) 

• termíny jednání rady a zastupitelstva v únoru a březnu t.r. s ohledem na jarní prázdniny 
(viz závěr tohoto zápisu)  

• poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 5.000,- Kč na činnost Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska 

• platy ředitelkám Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny v Týnci n.S.- viz 
příloha č. 4  s účinností od 1.1.2004 

 
II.  ukládá  
              sociální komisi 

• nabídnout první uvolněnou garsoniéru ovdovělému p. Bernardovi, který dnes obývá byt v 
DPS pro manželskou dvojici 

            odboru vnitřních věcí 
• připravit návrh novely vyhlášky č. 2/2003 k projednání v zastupitelstvu 
 

III. bere na vědomí 
• stanovisko sociální komise ze 6.1. t.r. ve věci umístění p. Jiřího Šafránka 

a se stanoviskem se ztotožňuje. V tomto duchu starosta  odpoví na žádost p.Škopkové. 
• informaci  starosty o opravách poruchy v úpravně vlastní vody v Peceradech. Jednání v této 

věci se zúčastňuje i člen rady p. Bartl.   
 

  IV. rozhoduje                                                  
• ponechat začátek jednání zastupitelstva v 16.00 hod a nevyhovět tak návrhu osadního 

výboru z Pecerad, který požadoval stanovit začátek jednání na 18.00 hod. Důvodem je již 
tak malá účast veřejnosti a posun začátku k večerním hodinám by účast zejména starších 
lidí ještě oslabil.    

     
                                                      Konec jednání v 19.10. hod 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program jednání v I. pololetí roku 2004:  
  
  rada   26.1., 16.2., 22.3., 5.4., 3.5., 17.5., 31.5., 28.6.  
  zastupitelstvo   8.3., 19.4., 14.6., 
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