
Z á p i s  č. 7/2004 
 

ze schůze  rady města  Týnce nad Sázavou konané dne 17.5.2004   
 
 
 
 
 
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  
 
 
  
 
 
Program jednání: 
 
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání  
2. Nová usnesení 
3. Různé 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ……..…………..                                                …………………     
      podpis starosty                                                                           podpis místostarosty 
 
 
 
 
V Týnci nad Sázavou dne 18.5.2004   
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Schůze rady byla zahájena v 15,00 hod. v  zasedací místnosti rady.  
 

A) Kontrola minulého usnesení: 
       
                     trvají úkoly: 
 

• uzavřít majetkové záležitosti s bývalým provozovatelem kabelové televize - starosta 
• vypracovat odpověd na  veřejný dopis občanů z Lipové a Růžové ulice ve věci údržby a zachování 

"starých" schodů pod kulturním domem v Týnci n.S. - starosta 
• vypracovat odpověd na dopis p.L.Jahody, předsedy SBD Týnec, ve věci "odvolání proti rozhodnutí 

rady" - starosta 
• předložit nabídku na opravu tarásků v tzv. kolonce - tajemník   
• vypracovat písemné vyjádření k připomínkám z bodů č. 5 a 9 ze zasedání zastupitelstva dne 

19.4.2004 a předložit do příštího jednání rady - starosta a tajemník 
 
 

B) Nová usnesení 
  

rada projednala 
 
 

majetkové  záležitosti - viz příloha č. 1: 
 
I. schvaluje                                                                                   

• návrh, aby  náklady na byt č. 202 v DPS čp. 525 v Týnci n/S. hradilo město od 1.5.2004 do doby 
obsazení novým nájemníkem 

 
• žádost p. Martina Kasla, bytem Praha 5., o uznání trvání věcného břemene cesty přes pozemek 

PK č. 2982/24 v k. ú. Týnec n/S. ve prospěch  pozemku PK č. 2937/8 v k. ú. Týnec n/S., jehož je 
p. Kasl vlastníkem 

  
II.  neschvaluje 

• žádost TJ JAWA-METAZ, nájemce tenisových kurtů v Týnci n/S.,  o souhlas s uzavřením 
smlouvy s p. Vrzalem o užívání cesty přes pozemek pč. 3027/4 v k. ú. Týnec n/S.                                         

 
 
III. ukládá 

vedoucí odboru majetku 
• realizovat výše přijatá usnesení 

 
 
ostatní: 

 
I. souhlasí 
•  s tím, aby svazek obcí Týnecko zaměstnal vlastního pracovníka 
 
 
II. doporučuje  
• poskytnout obci Krhanice příspěvek na „úhradu podílu neinvestičních nákladů na školství“ 
     ve výši 210.188,- Kč 
 

 
III. bere na vědomí 
• informaci starosty o přípravě obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) Posázaví. V současné době se 

připravuje statut a smlouva o partnerství, která bude projednána v radě a v zastupitelstvu. 
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• informaci místostarostky o programu Phare 2003 - Grantové schéma (část II) - dotace na podporu 
turistické infrastruktury.   Min. částka 100.000,- EURO, město spoluúčast 25 %.      
V Týnci n.S. se nabízí  možnost požádat o dotaci při řešení opravy povrchů komunikací v historickém 
jádru města - přístup k památkám (viz územní plán), dále výstavby či rekonstrukce parkovacích míst a 
odpočívadel obsluhujících turistické objekty. Ještě v letošním roce by bylo  třeba  vynaložit náklady 
na projektovou dokumentaci a v letech  2005 a 2006  cca po 1 mil. Kč  jako spoluúčast při realizaci.  

     Rada doporučuje zpracovat projekt a podat žádost o grant - nutno projednat v zastupitelstvu.  
• rada vzala na vědomí informaci o konání valné hromady společnosti Teplárna Týnec s.r.o., na které  

bude projednán návrh na snížení základního jmění společnosti. Po proběhlých konzultacích bude 
zástupce města hlasovat pro návrh.   

• obsah dopisu MUDr. Šimonové, který upozorňuje na údajnou starou kontaminaci půdy v lokalitě 
peceradského prameniště a pověřuje starostu, aby v příštím jednání rady informoval o vyřízení 
záležitosti. 

• informaci o tom, že aktuální „rozšířený“ rozbor vody z peceradského prameniště ze dne 13.5. t.r. 
prokázal nezávadnost  surové, tedy dosud neupravené  vody   

• dopis obyvatel Větrova ve věci opravy komunikací označení osady a pověřuje  místostarostku 
vypracováním odpovědi 

 
 
IV. pověřuje  
• starostu,  aby si  vyžádal  neprodlené předložení aktualizovaného definitivního harmonogramu 

výstavby bytových domů na Kněžině, který bude respektovat smluvní termíny  
 
 
C) Různé: 
 

 
 

--------------------------------- 
Konec jednání v 19.25 hod. 

 
 
 

Program jednání v roce 2004:  
          rada                   31.5.,  28.6., 23.8., 6.9., 4.10., 18.10., 15.11., 29.11.  

zastupitelstvo   21.6. - změna !, 20.9., 1.11., 13.12. 
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	I. souhlasí 



