
   
 

Z á p i s  č. 4/2004 
 

ze schůze  rady města  Týnce nad Sázavou konané dne 22.3.2004   
 
 
 
 
Přítomní členové rady: 
 
Z. Březina 
Ing. Burešová 
 Z. Bartl 
Mgr. G. Žďárská 
Mgr. M. Kadrnožka 
 
Omluven:  -  p. Hanč, tajemník MěÚ 
 
Přizváni:  p. Zemanová - vedoucí sociálního odboru, p. Ondřichová - vedoucí odboru 

majetku  
 
 
  
 
Program jednání: 
 
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání  
2. Nová usnesení 
3. Různé 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ……..…………..                                                …………………     
      podpis starosty                                                                           podpis místostarosty 
 
 
 
 
V Týnci nad Sázavou dne 24.3.2004   
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Schůze rady byla zahájena v 15.00 hod v  zasedací místnosti rady  
 

A) Kontrola minulého usnesení: 
       
     trvá úkol pro tajemníka MěÚ 
 

•  zadat zpracování nabídek na opravu tarásků v ulicích Husova a 9. května v Týnci n.S. 
s předpokládanou realizací po etapách 

 
B) Nová usnesení 
  

rada projednala 
 

 majetkové  záležitosti - viz příloha 1: 
                                                                                   

  I.  schvaluje 
• pronájem části pozemku o výměře 0,5-1m2  na novém hřbitově v Týnci n.S. p. Borisi 

Schrogelovi, f. Prodejní a zábavní automaty, provozovna Chvojenec 31, pro umístění 
prodejního automatu na svíčky za nájemné ve výši 400- Kč/m2/rok 

 
• na žádost Osvětlení Týnec k.s., se sídlem K Náklí 404, Týnec n/S., podnájem části 

nebytového prostoru v čp. 13, ul. Benešovská, Týnec n/S. p. JUDr. Jiřímu Drábovi, bytem 
Týnec n/S.  

 
• pronájem sportoviště v Peceradech Tělovýchovné jednotě Jawa Pecerady. Jedná se o hřiště 

na pozemcích pč. 996/1 o výměře 5173 m2 a  ppč. 995/8 o výměře 6 221 m2, dále  zázemí 
sportoviště na pozemcích vedených v PK 995/1  o výměře 1745 m2  a 996/1 o výměře 3381 
m2  vše v k. ú. Pecerady za nájemné ve výši 500,- Kč ročně. 

 
•  pronájem areálu fotbalového stadionu v Týnci n/S. - Náklí  Fotbalovému klubu Metaz Týnec 

n/S. Jedná se o pozemek pč. 3068/13 o výměře 5033 m2   ve vlastnictví  města a dále o 
pozemky v duplicitním vlastnictví města a  Metaz  a. s. a to ppč. 3068/12 o výměře 12293 m2 

(hřiště) a stp. č. 1646, 1647, 1635, 1636, 1637, 1638 o celkové výměře 1229 m2  vše v k. ú. 
Týnec n/S. ( zbývající areál stadionu) za nájemné ve výši 500,- Kč ročně. 

 
• poskytnutí parkoviště a přilehlých prostor u MěÚ  Klubu pro vodní sporty ŘEKA se sídlem 

v Praze 5, k zajištění akce Prijon Cup (závod Týnec n/S. – Pikovice ) dne 15.5. t.r. - 
bezplatně 

 
• spolupráci při pořádání trhů se společností České trhy, zastoupenou p. Alešem, počínaje 

dnem 28.4. t.r. v prostoru tržiště (parkoviště u MěÚ) 
 
• uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch STE a.s., na 

pozemku č. 4276/4 v k. ú. Týnec n/S. Tohoto pozemku se bude dotýkat stavba rozvodového 
zařízení pro dodávku el. energie dle schválené projektové dokumentace včetně ochranných 
pásem. 

 
• uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch STE a.s., na 

pozemcích pč. 3768/3 a 3772 v k. ú. Krusičany, za účelem posílení vedení NN AES  k  čp. 4  
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 II. neschvaluje  
• uložení plynové přípojky pro domy čp. 279, 280, 281 v Týnci n/S., ul. Komenského do 

obecních pozemků pč. 3092/47 a 3828/3 v k. ú. Týnec n/S. (žádost SBD Týnec n.S.) 
 
 
 III.  bere na vědomí 

• informaci o majetkových poměrech v areálu sportoviště ve Zbořeném Kostelci     
• informaci Ministerstva obrany ČR o tom, že Armáda ČR řeší převod vojenských objektů 

PDA Lešany a kuželník Lešany na obec Pyšely. V této souvislosti je třeba zajistit další 
fungování mateřské školky v objektu PDA. 

 
 IV. ukládá 
  
        vedoucí odboru majetku 

• realizovat výše přijatá usnesení 
• zorganizovat schůzku občanů, kterých se týká plynofikace oblasti za pozemkem MUDr. 

Kroužka v Peceradech  
• vyzvat sl. Š.Loužeckou k jednání o  prodeji pozemku pč. 3204/1 o výměře 6957 m2 v k. ú. 

Podělusy. Komise pro majetkové převody po konzultaci se správcem obecních lesů prodej 
pozemku nedoporučuje.  

• požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemku.pč. 4494/1 o výměre1944 m2 

v k. ú. Týnec n/S. do vlastnictví Města Týnec n/S. Pozemek je součástí  areálu sportoviště ve 
Zbořeném Kostelci. 

 
       místostarostce 

• svolat schůzku vedení města, dotčených orgánů státní správy a  Řádu rytířů bílého kříže  k 
projednání prodeje popř. dlouhodobého pronájmu části obecního pozemku pč. 4628 v k. ú. 
Týnec n/S. za účelem výstavby repliky historického mlýna a především k širšímu projednání 
celé problematiky obnovy kosteleckého hradu. ( V uvedeném konkrétním případě komise pro 
majetkové převody  doporučuje pronájem  pozemku za cenu 5,- Kč/m2/rok.). 

 
starostovi 

• jednat ve věci převodu  vlastnictví PDA Lešany tak, aby MŠ zůstala v objektu v nájmu - 
zajistit nejlépe věcným břemenem 

 
 

přidělení bytů v domech s pečovatelskou  službou - viz příloha č. 2 
 

  I.  odkládá  
• projednání tohoto bodu až do doby zjištění nových skutečností    
 

II. ukládá vedoucí sociálního odboru 
• projednat návrhy na přidělení bytů ještě jednou s dotčenými osobami a s Městským 

úřadem Benešov, odborem sociálních věcí 
 
ostatní: 
 
I. schvaluje 

• Pokyny č. 1 a 2/2004  o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou po zahrnutí       
připomínek 
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• uzavření smlouvy o účetním a ekonomickém poradenství mezi městem a spol. AUDIT 
KORREKT s.r.o. 

• návrh, aby novým kronikářem města se stal p. Petr Kastely, bytem Týnec n.S. 
• rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací : Základní škola Týnec nad 

Sázavou, okres Benešov a Školní kuchyně a jídelna Týnec nad Sázavou v jimi navrhovaném 
členění - převod 20% do fondu odměn a 80% do rezervního fondu. 

• doplatek schodku provozního příspěvku roku 2003 Mateřské škole Týnec nad Sázavou ve výši 
3.400,- Kč 

• použití nevyčerpaného příspěvku na provoz příspěvkových organizací k 31.12. běžného roku na 
úhradu provozních nákladů roku následujícího 

 
II. ukládá  

 
 vedoucí sociálního odboru 
•  zahrnout do Pokynů č. 1 a 2/2004 schválené připomínky členů rady               

  
 starostovi                                            
• předložit členům rady k prostudování návrh smlouvy na vypracování Územního plánu města 

Týnec n.S. 
 

 tajemníkovi  
• realizovat výše uvedená usnesení 
• připravit do příštího jednání rady návrh na přehodnocení odměn neuvolněných členů rady, členů a 

předsedů výborů a komisí 
 

III. bere  na vědomí: 
• děkovný dopis ředitele nemocnice Rudolfa a Stefanie za městem poskytnutý finanční dar 
• rezignaci PHDr. Fellera na funkci předsedy osadního výboru v Chrástě sídlišti 

 
 
 
 

C) Různé: 
 Mgr. Žďárská:  připomíná nutnost řešení vztahů okolo požárních zbrojnic v Peceradech  
 Mgr. Kadrnožka:      -„-                  udržet čistotu  v okolí stavby na Kněžině  
    
 

--------------------------------- 
Konec jednání ve 20.30 hod 

 
 
 
Program jednání v roce 2004:  
  
  rada    5.4., 3.5., 17.5., 31.5., 28.6.,23.8., 6.9., 4.10., 18.10., 15.11., 29.11.  
  zastupitelstvo   19.4., 14.6., 20.9., 1.11., 13.12. 


	   
	 
	Z á p i s  č. 4/2004 
	 
	 
	 
	V Týnci nad Sázavou dne 24.3.2004   
	 
	I. schvaluje 



