
Z á p i s  č. 10/2004 
 

ze schůze  rady města  Týnce nad Sázavou konané dne 26.7.2004   
 
 
 
 
 
Přítomní členové rady: 
 
Z. Březina 
Ing. Burešová   
Z. Bartl 
Mgr. G. Žďárská 
Mgr. M. Kadrnožka 
 
Omluven:  -   
 
Přizváni:  p.Hanč - tajemník MěÚ,  p.Povolná - odbor majetku   
                   
  
 
 
Program jednání: 
 
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání  
2. Nová usnesení 
3. Různé 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ……..…………..                                                …………………     
      podpis starosty                                                                           podpis místostarosty 
 
 
 
 
 
 
 
V Týnci nad Sázavou dne 29.7.2004   
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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 
 
 

B) Nová usnesení 
  

rada projednala 
 
 

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

• žádost p. Štefanie Morvaiové, bytem Okružní 275, Týnec n/S., o výměnu bytu č.38 (1+ kk), 
který v současné době užívá, za byt č. 25 (2+1) v  tomtéž domě, nájemkyně p. Petronely 
Škopkové. Byt č. 38 p. Morvaiová  uvolní pro potřeby města.  

• uzavření nájemní smlouvy  k bytu č. 38 (1 +kk)  v čp. 275 v Týnci n.S.  s p. A. Božíkovou na 
dobu určitou jednoho roku 

• žádost p. Tomáše Zahradníka,  bytem Okružní  275, Týnec n/S.,  o souhlas s výměnou   bytu č. 1 
v čp. 275 za obecní byt nájemce p. Ing. Marka Krejčího bytem Praha 3, Jičínská 47/1787.  

• žádost p. Bohumila Brzybohatéto, bytem Jílovská 297, Týnec n/S., o souhlas se vstupem do 
obecního pozemku p.č. 2991/15 v k. ú. Týnec n/S. a napojení na plynovou přípojku. Úhrada za 
vstup do obecního pozemku činí 8.000,- Kč. 

• darovací smlouvu, kterou ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně 
daruje Městu Týnec nad Sázavou 2 kusy dýchacích přístrojů SATURN+láhev 7lt a 2 kusy 
tlakových lahví 5 lt  

              
II. doporučuje 

• podání žádosti o převod objektu čp. 240 se stp. č. 970, stp. č. 971 a pozemku p.č. 4647 vše v k. ú. 
Týnec n/S. (Chrást sídliště) z vlastnictví AČR do vlastnictví  Města Týnec nad Sázavou. 

                                                         
III. ukládá 

vedoucí odboru majetku 
 

• realizovat přijatá usnesení 
 
Přidělení bytů v DPS  - viz příloha č. 2: 
 
Rada na základě doporučení sociální komise stanoví: 
    a)   prvním náhradníkem pro obsazení garsoniéry je p. Bukovjanová Eva 
    b)   prvními náhradníky pro obsazení bytu 1+1 jsou manželé Jiří a Růžena Šeflovi,  bytem   
          Husova   253, Týnec n.S. 

c) druhými náhradníky pro obsazení bytu  1+1 jsou manželé Bohumil a Zdeňka Kotoučovi, 
bytem Chrást n.S. č. 90 
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ostatní: 
 
RADA 
 
I. schvaluje 
 

• uzavření smlouvy mezi městem a f. M+K CONSULT o provedení přímé inženýrské činnosti - 
technický dozor investora - pro stavbu Plynofikace Týnec n.S., místní části Pecerady a Zbořený 
Kostelec v objemu 88.700,- Kč 

• žádost p. Evy Uhrincové o prominutí pohledávek vyúčtování za r. 2003 a budoucí pohledávky za 
r. 2004 za byt po p. Růženě Uhrincové v DPS I čp. 520 v Týnci n/S. P. Eva Uhrincová žádá o 
prominutí pohledávek  ( za rok 2003 činí pohledávka 1779,- Kč) z důvodu nepatrného dědictví,                 
které tyto pohledávky nepokryje. 

 
II. doporučuje 
 

• uzavření smlouvy mezi městem a spol. Eltodo EG a.s. o provedení díla „TÝNEC SEVER  - 
úprava konstrukce ulic Čakovická, K Jezu, Sázavské a V Koutech“  včetně způsobu financování 
pomocí dodavatelského úvěru  

• přijetí dodavatelského úvěru na akci „Plynofikace Pecerad a Zbořeného Kostelce“ 
(podrobné podmínky dosud nejsou známy a budou předloženy před projednáním tohoto bodu 
v zastupitelstvu)   

            Poznámka: město obdrželo Rozhodnutí ministra životního prostředí o přidělení dotace ze SFŽP 
ve výši 4.080 tis. Kč. 

 
III. souhlasí 
 

• se zřízením živnostenského listu města na předmět podnikání „ Pořádání kulturních produkcí, 
zábav a provozování zařízení sloužících zábavě." 

• s proplacením nákladů na ekonomickou analýzu pro žádost o dotaci na vybavení spolku Habaděj 
ve výši 10.000,- Kč z výtěžku z provozu výherních automatů 

 
 

IV. bere na vědomí 
 

• písemné poděkování starosty Obce Velký Týnec za finanční dar 
• informaci o výsledku výběrového řízení na přidělení dotace divadelnímu spolku Habaděj z 

programu LEADER CZ - dotace nebyla  přidělena 
•      zprávu o plnění harmonogramu výstavby na Kněžině  

 
           
V. ukládá 
     tajemníkovi MěÚ 
 

• realizovat výše uvedená usnesení 
 
 
C) Různé:                                                         --- 
 
                                                       --------------------------------- 

Konec jednání v 19.05 hod. 
 

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

zastupitelstvo   20.9., 1.11., 13.12. 
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