
Z á p i s  č. 13/2004 
 

ze schůze  rady města  Týnce nad Sázavou konané dne 4.10.2004   
 
 
 
 
 
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, p. Škrétová - vedoucí 
finančního odboru, Ing. Povolný - vedoucí odboru vnitřních věcí    
                   
   
 
Program jednání: 
 
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání  
2. Nová usnesení 
3. Různé 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    ……..…………..                                                                            …………………     
      podpis starosty                                                                           podpis místostarosty 
 
 
 
 
 
 Týnci nad Sázavou dne 7.10.2004   
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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 
                     Věc se dosud  přes urgence  nedaří projednat.    
 

B) Nová usnesení 
  

rada projednala 
 
 

Majetkové  záležitosti - viz příloha č. 1: 
 
 
I. schvaluje      
   
• na žádost spol. DANDYLAND s.r.o. : 

a) vedení  vodovodu přes pozemek pč. 3080/81 a pozemek pč. 3080/88 v k. ú. Týnec n/S. a 
kanalizace před pozemek pč. 3126/3 v k. ú. Týnec n/S.  
b) vedení vodovodu a  kanalizace  přes pozemek 3124/2 v  k.ú.Týnec n/S. 
c)  napojení  nově vzniklé komunikace na stávající komunikaci na pozemku p.č. 3124/2 a 
propojení těchto komunikací.   

• žádost Josefa a Blaženy Čelikovských, bytem Pecerady 9, o souhlas s vybudováním plynové 
schránky na obecním pozemku pč. 2218/11 v k. ú. Pecerady. Žadatelé mají pozemek  
oplocený, údajně pronajatý od tehdejšího MNV Pecerady, ale o této skutečnosti nejsou k 
dispozici doklady. Rada ukládá dořešit související majetkové vztahy.  

• opravu usnesení ze zasedání rady města ze dne 23.8.2004. P. Michaele Křížové byl přidělen 
byt č. 38 v čp. 275, I. kategorie, nájemné ve výši 1,5 násobku regulovaného 
nájemného/původně byt III. kategorie/. 

• žádost p. Štefanie Morvaiové, bytem Týnec n/S. 275, nájemkyně obecního bytu, o souhlas 
s přestavbou bytového jádra na vlastní náklady 

 
 
 
II. doporučuje zastupitelstvu schválit  
• prodej části pozemku pč. 3204/1 v k. ú. Podělusy sl. Štěpánce Loužecké takto: 665m2 za 

cenu 150,- Kč/m2 a 5.566 m2 za cenu 15,- Kč/m2  a dále prodej porostu za   53.569,- Kč  
• prodej části pozemku pč. 3204/1 v k.ú. Podělusy o výměře 726 m2 p. Dagmar Bartůškové za 

cenu 150,- Kč/m2 + náklady na vypracování geometrického plánu 
• koupi  pozemku pč. 4161 o výměře 449 m2 v k. ú. Týnec n/S. za cenu 100,- Kč/m2   od p. Ing. 

Ludmily Doležalové, bytem Praha 5  
• prodej pozemků v zahrádkářské kolonii v Týnci n/S. Kozlovice za cenu 150,- Kč/m2. Jedná 

se o 22 zahrádek o výměře v průměru 320 m2. Desetiletý pronájem končí v roce 2005. 
 
 
III. ukládá vedoucí odboru majetku   
• realizovat přijatá usnesení 
 
 

Usnesení zastupitelstva ze 20.9.2004 
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Rada  pověřuje: 
 - p. Bartla sledovat doplnění žádosti o dotaci na výstavbu kabin v Náklí a její kompletaci na MŠMT  
 - p. tajemníka zařadit do návrhu rozpočtu splátky úvěrů a dojednat podmínky úvěru v ČS a.s. 
 - p. místostarostku  dopracovat přehled nutných výdajů na roky 2005-2014  
 
 
 
 

Starý  hřbitov  v  Týnci 
 
Rada  
I. doporučuje zastupitelstvu 
 schválit navržený postup  viz materiál "Závěry vyplývající pro obnovení pohřebiště v Týnci n.S. - starém 
hřbitově a pro legalizaci pohřebiště v Chrástě n.S.“  
 
II. ukládá vedoucímu odboru vnitřních věcí 
předložit příslušný návrh zastupitelstvu 
    
 
. 
 

Ostatní 
 
 
Rada 
I. schvaluje 
• výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů  v Mateřské škole takto: 
     a)  200,- Kč měsíčně pro děti s pravidelnou docházkou  
     b) 100,- Kč ročně pro děti s nepravidelnou docházkou  
• poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení ve výši  840.000,- Kč pro 10 uchazečů  
• uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě s s f. ASTRA na výstavbu inženýrských sítí na Kněžině- 

předmětem je pouze úprava konečného termínu na  31.8.2005 
• dočasnou jednorázovou úpravu znění bodu č. 5 čl. III Pokynu č. 1/2002 o použití účelových 

prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu - doplnit větu : „čerpání půjček pro 
rok 2004 na plynofikaci je možné do 31.3. 2005“ 

• uzavření smlouvy o projektových pracech na akci „Zvýšení bezpečnosti účastníků provozu“ 
mezi   městem a spol. ELTODO EG, a.s. ve výši 17.850,- vč. DPH 

• žádost spol. PC SERVIS (p. Kovrzek) o umožnění síťového rozvodu v domě čp. 275 a o 
připojení tohoto domu k Internetu a dále žádost o povolení instalace antény a kabelového 
svodu do provozovny v domě čp. 67.  

• vypovězení smlouvy s f. ABS s.r.o. o připojení MěÚ k Internetu  
• uzavření  smlouvy mezi městem a spol.  SWIETELSKY stavební s.r.o. Předmětem plnění je 

výstavba dlážděné komunikace v části Nádvoří Hodějovského.  
• přidělení 8.000,- Kč z výtěžku z hracích automatů v režimu dotačních titulů ochotnickému 

divadelnímu spolku Netopýr na pořízení otočných paravanů  
• poskytnutí  příspěvku ve výši  1.000,- Kč  TJ ZORA 
• přijímá návrh p. A.Krcha  na "zatraktivnění města" v turistickém ruchu: na základě historické 

legendy vytvořit symbol kocoura a instalovat jeho sochu s doprovodným historickým textem 
v areálu hradu 

 
II. rozhoduje 



 
 

 

 4

• udělit ocenění „Významný občan města“ v roce 2004  p. Janě Zídkové (životní jubileum v 
letošním roce), p. Ing. Ladislavu Žížalovi (životní jubileum v letošním roce) a p. Jiřímu 
Borovičkovi (životní jubileum na jaře roku 2005)  

 
 

III. bere na vědomí  
• informaci o konání předvolebního mítinku ODS dne 19.10.2004 v prostoru před obchodním 

domem NORI 
 

     
IV. ukládá tajemníkovi MěÚ 
• realizovat výše uvedená usnesení 
 
 
 
C) Různé:                                                       
 
 
                                                       --------------------------------- 

Konec jednání ve 20.45  hod. 
 
 

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

zastupitelstvo   1.11., 6.12. - změna ! 
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