
Z á p i s  č. 15/2004 
 

ze schůze  rady města  Týnce nad Sázavou konané dne 15.11.2004   
 
 
 
 
 
Přítomní členové rady: 
 
Z. Březina 
Ing. Burešová   
Z. Bartl 
Mgr. G. Žďárská 
Mgr. M. Kadrnožka 
 
Omluven:  -  p.Hanč, tajemník MěÚ 
 
Přizváni:  p. Ondřichová - vedoucí odboru majetku, p. Škrétová - vedoucí finančního 

odboru, p. Zemanová - vedoucí sociálního odboru    
                   
   
 
Program jednání: 
 
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání  
2. Nová usnesení 
3. Různé 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

    ……..…………..                                                                            …………………     
      podpis starosty                                                                           podpis místostarosty 
 
 
 
 
 Týnci nad Sázavou dne 16.11.2004   
 
 
Schůze rady byla zahájena v 15.00 hod. v  zasedací místnosti rady.  
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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 
• návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené Mezi Městem Týnec 

n/S. a p. Pavlem Šubrtem, bytem Benešov. P. Šubrt kupuje od města pozemek p. č. 3825/13 
v k. ú. Týnec n/S., na kterém je umístěný sloup veřejného osvětlení. Právě umístění sloupu 
veřejného osvětlení a uložení kabelů je předmětem věcného břemene. 

• návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené Mezi Městem Týnec 
n/S. a majiteli pozemku stp. č. 11/2 v k. ú. Pecerady . Předmětem smlouvy je uložení 
plynárenského zařízení do předmětného pozemku. 

• žádost p. Viktora Jablečníka,  bytem Brodce  čp. 21,  o souhlas s podnájmem bytu č. 15 v čp. 
Brodce 21 pro p. Jana Větrovce, p. Hanu Pochovou a Petra Pocha  

• prodloužení nájemních smluv pro nájemníky domu čp. 224 v Chrástě – sídlišti o dva roky t. j. 
od 1.1. 2005 do 31.12. 2006. 

• prodloužení nájemní smlouvy pro p. Jitku Sarkoziovou, trvale Brodce čp. 21. o jeden rok do 
31.12.2005. J. Sarkoziová  v současné době nedluží, ale občas se vyskytnou potíže 
s placením.  

• prodloužení nájemní smlouvy pro p. Simůnka , trvale  Okružní 275, Týnec n/S.  o 2 roky, od 
1.1.2005 do 31.12.2006. 

• způsob úhrady za  spotřebovanou el. energii u obecního domku v Podělusích dle návrhu 
odboru majetku  

• ukončení vybírání poplatku  35,- Kč/měs. za kabelovou televizi v čp. 275,  DPS čp. 520  a 
DPS čp. 525 Týnec n/S.s platností od 1.12.2004.  Důvodem je uzavření nájemních smluv 
mezi provozovatelem kabelové televize a nájemníky. 
 
 

II. doporučuje zastupitelstvu schválit 
•  prodej pergoly na pozemku pč. 1782 v k.ú. Týnec n.S. p. Liboru Červenému za   cenu 

138.767,- Kč. Pozemek je ve vlastnictví p. Červeného. 
 
• prodej zahrádek v Kozlovicích za cenu 300,- Kč/m2. Komise pro majetkové převody 

doporučuje prodat pozemky stávajícím nájemcům, popř. podnájemcům po písemném 
souhlasu nájemce. Seznam prodávaných pozemků v k. ú. Týnec n/S.:  

            ppč. 2948/6   o výměře 320 m2 - Eva Škopková, bytem Týnec n/S.  
            ppč. 2948/7   o výměře 320 m2 – Marie Koláčková, bytem Týnec n/S. 
            ppč. 2948/8   o výměře 320 m2 – Zdeňka Artusová, bytem Týnec n/S. 
            ppč. 2948/9   o výměře 320 m2 – Josef Semrád st., bytem Týnec n/S. 
            ppč. 2948/10 o výměře 320 m2 – Josef Semrád ml., bytem Týnec n/S. 
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            ppč. 2948/11 o výměře 320 m2 – Anna Troníčková, bytem Týnec n/S. 
            ppč. 2948/12 o výměře 320 m2 – Božena Murová, bytem Týnec n/S. 
            ppč. 2948/13 o výměře 320 m2 – Josef Vašura,  (p. Aron) bytem Týnec n/S. 
            ppč. 2948/14 o výměře 320 m2 – Lenka Uhrincová, bytem Týnec n/S. 
            ppč. 2948/15,16 o celkové výměře 363 m2 – manželé Čechovi, bytem Týnec n/S. 
            ppč. 2948/17 o výměře 317 m2 – Marta Brzobohatá, bytem Týnec n/S. 
            ppč. 2948/18 o výměře 320 m2 – Jan Šálek, bytem Týnec n/S. 
            ppč. 2948/19 o výměře 320 m2 – Věra Karasová, bytem Týnec n/S. 
            ppč. 2948/20 o výměře 320 m2 – Miroslava Houšková, bytem Týnec n/S. 
            ppč. 2948/21 o výměře 320 m2 – Radmila Písaříková, bytem Týnec n/S. 
            ppč. 2948/22 o výměře 320 m2 – Stanislav Kajnar (p. Pavlíková), bytem Týnec n/S. 
            ppč. 2948/23 o výměře 320 m2 – Miroslav Kaprálek, bytem Týnec n/S. 
            ppč. 2948/24 o výměře 320 m2 – Miloslav Kollman, bytem Týnec n/S. 
            ppč. 2948/25 o výměře 320 m2 – Jana Oktábcová, bytem Týnec n/S. 
            ppč. 2948/26 o výměře 320 m2 – Ján Mikušinec, bytem Týnec n/S. 
            ppč. 2948/27 o výměře 320 m2 – Marie Schovancová, bytem Týnec n/S. 
            ppč. 2948/28 o výměře 320 m2 – Miloš Bárta (Dita Povolná), bytem Týnec n/S. 
            ppč. 2948/29,30 o celkové výměře 644 m2 – Jaromír Povolný, bytem Týnec n/S. 
 
 
III. bere na vědomí  
• dopis nájemců zahrádek v Kozlovicích (viz výše), ve kterém požadují snížení navrhované 

prodejní ceny za zahrádky ze 300,- Kč/m2 na cenu cca 100,- Kč/m2   
 
  
IV. ukládá vedoucí odboru majetku   
• realizovat přijatá usnesení 
 
 
 

Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 
 
Rada rozhoduje: 
• vyhovět žádosti p. Bukovjanové a přidělit jí  byt v čp. 525  (v současné době není v čp.525  

žádný byt volný) 
 
Rada požaduje: 
• vykonání sociálního šetření u p. Marie Hurysové, bytem Všetice 17 (ročník 1913) 
• předložení návrhu na obsazení dvou volných bytů v DPS čp.520 tak, aby mohly být 

obsazeny k 1.12. t.r.  
 
 

Ekonomické záležitosti 
 
 
Rada rozhoduje  
• řešit  žádost Mateřské školy v Týnci n.S. o posílení rozpočtu na rok 2004 o 150.000,- Kč 

až po vyčíslení hospodářského výsledku této příspěvkové organizace 
 
 

Ostatní 
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Rada 
I. schvaluje 
• postup navržený odborem vnitřních věcí ve věci stavu pozemku rodiny Rohlíčkových    
• znění odpovědi na dopis 3 občanů Pecerad ve věci uvažovaného zprovoznění studny u 

Podhájského rybníka  
• Plán zimní údržby a pracovní plán posypu komunikací 
• poskytnutí příspěvku 10.000,-  Kč na předvánoční akce s dětmi - MŠ Týnec n.S. 
• poskytnutí příspěvku 2.500,- Kč na úhradu dopravy na akci „Prevence sociálně 

patologických jevů“ 
 
 
II. rozhoduje  
• jmenovat strážníka městské policie p. Tomáše Klenovce vedoucím městské policie v Týnci 

n.S. s účinností od 1.12.2004 
• vyhlásit výběrové řízení na doplnění stavu městské  policie celkem na  4 strážníky 
• o uspořádání pracovní schůzky sociální komise a členů zastupitelstva k tématu výstavby 

domova důchodců dne 29.11. od 15.00 hodin 
 
 
III. doporučuje zastupitelstvu schválit 
• poskytnutí peněžitého daru členům, výborů a komisí za období leden až prosinec 2004 ve 

výši, která byla vyplacena v loňském roce 
 
 
IV. bere na vědomí  
• informaci o rozvázání pracovního poměru dohodou ke dni 5.11.2004  mezi městem 

a vedoucím městské policie p. Gašparem 
• znění žádosti o pronájem zříceniny Zbořený Kostelec, kterou zaslal Řád rytířů bílého kříže 

Lesům ČR a Ministerstvu zemědělství ČR 
• informaci o předběžné kalkulaci cen za likvidaci odpadů pro rok 2005 a v této souvislosti 

požaduje přehodnotit koeficient platný pro výpočet vyvážených popelnic (ne 3,5 , ale 5 lidí 
na jednu popelnici)    

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

Konec jednání ve 20,10 hod. 
 

 
Program jednání v roce 2004:  

           
           rada:                   29.11.,  20.12.    

  zastupitelstvo:    pracovní schůzka 29.11. v 15.00 hod.,  řádné jednání dne  6.12. - změna ! 
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