
 
Z á p i s  č. 1/2008 

 
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 7.1.2008   

 
 
 
 
Přítomní členové rady: 
 
Z.Březina 
Mgr. M. Kadrnožka  
Ing. Burešová 
Ing. J. Petrášek 
Mgr. G. Žďárská 
  
 
 
  
Omluven:       - 
 
Přizváni: p. Hanč - tajemník MěÚ 
 p. Ondřichová - vedoucí odboru majetku      
                          
  
 
  
Program jednání: 
 
A) Kontrola minulého zápisu 
B) Nová usnesení  
C) Různé 

 
 
 
 
 
 
 
 ……..………….. ………………… 
 podpis starosty podpis místostarosty 
 
 
 
V Týnci nad Sázavou dne  7.1.2008   
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Schůze rady byla zahájena v 15:00 hod. v zasedací místnosti rady.   
 
 
A)  Kontrola minulého zápisu 
  
         Úkoly byly splněny. 
 
 
B)      Nová usnesení 
                
              Majetkové převody - viz příloha č. 1       
           
1/1  Rada rozhodla změnit usnesení  rady č. 1/23 z r. 2007 následovně: „ Cena za pronájem 

ordinace ORL činí 420,- Kč/m2/rok“  
   
2/1   Rada schválila ve věci pronájmu nebytového prostoru v č.p. 8 návrh, aby do nově 

uzavírané smlouvy bylo  promítnuto navýšení nájemného o výši inflace (zveřejněnou Čes. 
statistickým úřadem, zaokrouhlenou na celé desetikoruny nahoru) až od 1.7. 2011.   

  
3/1 Rada nemá námitek k projektové dokumentaci pro územní souhlas pro stavbu rodinného 

domu na pozemku p. č. 3161/14 v k. ú. Podělusy.   
 
4/1 Rada schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 

Správou železniční dopravní cesty, st. org., Praha (povinný) a Městem Týnec n/S. 
(oprávněný) - umístění a realizace stavby kanalizace na pozemcích p. č. 2280/1 v k. ú. 
Pecerady a 4310/1 v k. ú. Týnec n/S. Cena břemene činí 54.000,- Kč bez DPH.  

                                     Plnění usnesení č. 1/1 až 4/1 zajistí p. Ondřichová.   
 
5/1 Rada schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 

Středočeským krajem zastoupeným Správou a údržbou silnic Benešov (povinný) a Městem 
Týnec n/S. (oprávněný) - umístění a realizace stavby kanalizace na pozemcích p. č. 2291/1 
a 2292/1 v k. ú. Pecerady, pozemcích p. č. 4314, 4162, 4642, 4643 a 4634/1 v k. ú. Týnec 
n/S. Návrh ceny břemene činí 1.197.100,- Kč. Rada uložila požádat Středočeský kraj jako 
zřizovatele SÚS Benešov o slevu z ceny.  

                                                      Zajistí starosta. 
 
6/1 Rada schválila uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 31 v čp. 275 v Týnci n/S. mezi 

městem a Miroslavem a Michaelou Bílými na dobu určitou do 30.6.2008.  
 
7/1   Rada schválila uzavření nové nájemní smlouvy na byt v čp. 25 v Brodcích  mezi městem       

a p. Jitkou Sarkoziovou  na dobu určitou do 31.12.2008.  
                            Plnění usnesení č. 6/1 až 7/1 zajistí p. Ondřichová.   

 
8/1    Rada schválila podání návrhu na změnu Územního rozhodnutí – dělení pozemku pro 

výstavbu rodinných domků v lokalitě Hlinka. 
                                                                    Zajistí tajemník MěÚ. 
 
9/1 Rada projednala návrh smlouvy se spol. Meteopress o poskytování dat (předpověď 

počasí) pro  web města a rozhodla uzavřít variantu smlouvy  „s reklamou“, tj. bezplatně.  
         
10/1 Rada vyhověla  žádosti o změnu v čerpání dotace spolku Habaděj  (smlouva 2007/3/03) - 

dotace čerpána i na pronájem při akcích mimo město. 
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11/1   Rada schválila uzavření smlouvy mezi městem a ČSOP Vlašim o zajištění odborné péče  

o nelesní, keřovou a stromovou zeleň – na dobu určitou 5 let. 
 
  
12/1   Rada schválila Platový výměr ředitelky ŠJ p. Beranové. 
 
 
13/1  Rada schválila vyhlášení programu dotací na rok 2008. 
                                 Plnění usnesení č. 9/1 až 13/1 zajistí místostarosta. 
  

 
 
C)   Různé:   

 Starosta informoval o tom, že byla městem zlikvidována nepovolená stavba chatky na 
pozemku č.  2937/6 v k.ú. Týnec n.s. a dále o tom, že majitel množství starých a zřejmě     
i řady nepojízdných vozidel skladovaných na soukromých pozemcích v Čakovicích byl 
osloven výzvou k nápravě stavu do 29.2.2008. 

             
Bylo rozhodnuto pozvat předsedu (případně další členy) komise pro životní prostředí do 
jednání rady dne 4.2.2008 vzhledem k potřebě projednat některé otázky z oblasti 
působnosti této komise (údržba pozemků, topení v lokálních topeništích). 

 
=Konec jednání v 18:15 hod=   

 
 
Program dalších jednání:  
 
rada 2008:  21.1., 4.2., 18.2.,     
zastupitelstvo  25.2. 


