
 
 

Z á p i s  č. 17/2004 
 

ze schůze  rady města  Týnce nad Sázavou konané dne 20.12.2004   
 
 
 
 
Přítomní členové rady: 
 
Z. Březina 
Ing. Burešová   
Mgr. M. Kadrnožka 
Mgr. G. Žďárská 
Z. Bartl 
 
Omluven:   
 
Přizváni:  p.Hanč, tajemník MěÚ, p. Zemanová - vedoucí sociálního odboru , p. Škrétová 
- vedoucí ekonomického 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 28.12.2004   
 
 
Schůze rady byla zahájena v 15.00 hod. v  zasedací místnosti rady.  
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A) Kontrola minulého usnesení: 

                      
Úkol uzavřít majetkové záležitosti s bývalým provozovatelem kabelové televize se pro 
nespolupráci druhé strany nedaří plnit. Protože jde o poměrně malé pohledávky, bude podán 
návrh na jejich prominutí. 

                      
 
B) Nová usnesení 

rada projednala 
 
 

MAJETKOVÉ  ZÁLEŽITOSTI 
 
 
I. schvaluje 
• nájemné za byty č. 205 a č. 404 v DPS čp. 520 bude za měsíc  listopad 2004 hradit    
      Město. Byty byly včas vráceny  (do konce října) ale  přiděleny novým uživatelům až    
      od prosince 2004. 
 
• ukončení nájemního vztahu k nebytovému prostoru v městské knihovně s p. N. Měrkovou 

dohodou ke dni 31.12.2004   
 
• žádost ing. Nedvěda o souhlas s podnájmem  bytu č. 5 v čp. 21 na Brodcích pro p. Davida 

Dewettera na cca 3- 4 měsíce 
 
• žádost  souboru maňáskového divadla, divadelní spolek  NETOPÝR,  o pronájem 

společenské  místnosti v DPS čp. 520  a to  každé pondělí od 17.30 do 19.00 hod za cenu 1,- 
Kč/hodinu 

 
• žádost p. Kovrzka, spol. PC Servis,  o možnost připojení k elektrické síti (elektroměr pro 

společné prostory v čp. 67 v Benešovské ul.) prostřednictvím rozvaděče pro STA za paušální 
roční platbu 1.300,- Kč 

 
 
II. rozhoduje 
• po projednání návrhu hodnotící komise zadat veřejnou zakázku  „ČISTÍRNA 

ODPADNÍCH VOD TÝNEC NAD SÁZAVOU, MÍSTNÍ ČÁST CHRÁST NAD 
SÁZAVOU – SÍDLIŠTĚ, Č. ZAKÁZKY VZ 50000896ZR“ společnosti   EKOSTAVBY 
Louny, s.r.o., Václava Majera 573, Louny 
 
a dále rada potvrzuje stanovení následujícího pořadí uchazečů: 

            
         2.  JHP mosty spol. s r.o., Ústřední 60, Praha 10 
          3.  IMOS GROUP s.r.o., Tečovice. Zlín 
          4.  AQUA STYL s.r.o., U cihelny 438/6, Prostějov 

 
• jako pronajimatel o žádosti p. L. Pochové:  po dobu neužívání provozovny kadeřnictví v 

DPS čp. 520 účtovat spotřebu tepla dle Vyhlášky č. 372/2001 Sb., tzn. použít výpočet 
pomocí koeficientu 0,75 

 
III. nemá připomínky 
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• ke stavbě zařízení pro veřejný rozvod elektřiny – akce: Krusičany – k NN pozemek pč. 
595/1, č. stavby  22-14-18858 ( žádost fy Projekce elektro, p. Mašek, Krusičany 23) 

 
 

 
PŘIDĚLENÍ BYTŮ V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 

 
 

Rada dle návrhu sociální komise  
 
 rozhoduje přidělit: 
 
• bezbariérový byt  č. 201 v DPS čp. 520 p. Růženě Šeflové, dosud  bytem Týnec n.S., 

Husova 253 
 
 
 

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

 
Rada 
 
I. doporučuje zastupitelstvu  schválit  
• VII. úpravu schváleného rozpočtu města pro rok 2004 

 
II. projednala a schvaluje 
 
• znění návrhu Smlouvy č. 21200321 mezi Státním fondem životního prostředí České 

republiky a Městem Týnec nad Sázavou o poskytnutí podpory formou dotace ve výši 
4.080.000,- Kč na akci "Týnec nad Sázavou - plynofikace místních částí Pecerady a Zbořený 
Kostelec, okres Benešov, Středočeský kraj". Smlouva byla podepsána zástupcem SFŽP dne 
13.12.2004. Rada pověřuje starostu města podpisem  uvedené smlouvy. 

 
• odpis pohledávek:   p. Řezníčka ve výši 500,- Kč 
                                     p. Červeňáka ve výši 842,- Kč 

                                spol. Telegon ve výši 7.000,- Kč 
 

• odpis nedobytných pohledávek v městské knihovně v celkovém objemu dlužné částky 
2.894,- Kč 
 

• odpis nedobytných pohledávek u poplatku ze psů v celkovém objemu dlužné částky 2.500,- 
Kč 

 
 

OSTATNÍ 
 
Rada 
I. schvaluje 
• pořízení zbrojního pasu pro město (pistole městské policie). Zbrojířem je určen p. Tomáš 

Klenovec, vedoucí městské policie. 
 



 
 

 

 4

• přípolož vodovodního řadu k rozvodu plynu z důvodu možnosti odkalování řadu a dále 
výstavbu přípojek k objektům smíšené zástavby v Peceradech "nad Kněžinou"  
 

• poskytnutí příspěvku ve výši 1.000,- Kč měsíčně na úhradu části nákladů na osobního 
asistenta pro sl. V. Písaříkovou 

  
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o účetním a ekonomickém poradenství s Auditorskou 

kanceláří Ing. Zdeňka Cahlíková  o provádění veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 
320/2001 Sb. v objemu 24.000,- Kč 

 
• uzavření smlouvy o dílo s f. LAROS s.r.o. Benešov na provedení akce "Odvodnění mezi 

ulicemi Jílovská a Družstevní v Týnci n.S. v objemu 327.927,- Kč vč. DPH   
 
• uzavření tří smluv o vykonání představení s Karlovarským hudebním divadlem  na rok 2005 

v celkovém objemu 16.500,- Kč 
 
• uzavření smlouvy s o.p.s. Posázaví o zajištění prezentace v rámci veletrhů Regiontour 2005 

a Holiday World 2005 v objemu 17.500,- Kč 
 

• uzavření Smlouvy o poskytování služeb s o.p.s. Posázaví na období od 1.1. do 31.12. 2005 
  
• uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou  s p. Pavlem Vilímkem (dosud zde vykonával 

náhradní vojenskou službu)  
 
 
II. vydává 
• vnitřní směrnici č. 4/2004 "Oběh účetních dokladů" 
 
 
III. bere na vědomí 
• výpověď Smlouvy o poskytování služeb z roku 2003, kterou podal svazek obcí Chopos ke 

30.11.2004 
 
IV. vyhlašuje 
• výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení s termínem uzávěrky přihlášek 

k 29.4.2005 
 
C) Různé:                                                              -        
                                                        --------------------------------- 

Konec jednání v 18.20 hod. 
 
 
Program jednání v roce 2005:  

         
        rada: 10.1., 24.1., 7.2., 7.3., 21.3., 4.4.                      

zastupitelstvo:    pracovní schůzka 17.1. v 16.00 hod., 21.2., 18.4.  
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