
 
Z á p i s  č. 2/2008 

 
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 21.1.2008   

 
 
 
 
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      

p. Hegegyová a p. Onderčaninová, obyvatelky ulice Chrástecká, 
k bodu č. 6/2 

  
 
  
Program jednání: 
 
A) Kontrola minulého zápisu 
B) Nová usnesení  
C) Různé 

 
 
 
 
 
 
 ……..………….. ………………… 
 podpis starosty podpis místostarosty 
 
 
 
V Týnci nad Sázavou dne  21.1.2008   
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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       
           
1/2  Rada projednala návrh na uzavření smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice mezi 

Středočeským krajem zastoupeným Správou a údržbou silnic Benešov (povinný) a Městem 
Týnec n/S. (uživatelem). Předmětem této smlouvy je stanovení náhrady za omezení 
užívání dotčené pozemní komunikace z důvodu zvláštního užívání pozemní komunikace, 
k němuž dochází v důsledku stavby tlakové kanalizace v k. ú. Podělusy. Jedná se o 
pozemky parc. č. 3845/3 a 3859 (dle ZE na LV 10001). Vzhledem k tomu, že starosta 
požádal náměstka hejtmana o významné snížení požadované úhrady a dosud nedošla 
odpověď, bude věc projednána v některém z příštích jednání rady.    
  

   
2/2   Rada  vyhověla žádosti  o souhlas s umístěním stavby vrtané  studny ve vzdálenosti cca 

35 m od hranice lesa - obecního pozemku č. ZE 1094/12 v k. ú. Pecerady. Stavba studny 
se týká  pozemku p. č. 1104/4 v k. ú. Pecerady. 

 
          
3/2 Rada schválila uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 4 v čp. 25 v Brodcích mezi 

městem a M. Kotlárem a M. Kiporovou ml. na dobu určitou do 31.12.2008. 
                                         
 
4/2       Rada dala kladné vyjádření  k záměru přístavby kolny na pozemku p. č. 3339/3 v k. ú. 

Podělusy. 
               Plnění usnesení č. 1/2 až 4/2 zajistí p. Ondřichová. 
 
5/2 Rada rozhodla přidělit garsoniéru  č. 403 v DPS čp. 520 p. E. Kajnarové, která tímto 

uvolňuje byt   1+1  č. 414.   
                                                        Zajistí p. Zemanová.                    
                                                
6/2 Rada  vyslechla stanovisko p. Hegegyové a p. Onderčaninové k zahájenému územnímu 

řízení o návrhu na změnu územního rozhodnutí v ulici Luční. Starosta členy rady seznámil 
se zněním petice a dalších dokumentů, které byly městu od občanů v této věci doručeny. 
Následně rada rozhodla takto: ve věci řízení č.j. Výst.5797/2007/Ott město jako účastník 
řízení podává námitku – nesouhlasí se změnou územního rozhodnutí   o dělení pozemků - 
čj. Výst.328-3738/2003/Ott-ÚR ze dne 5.5.2004, tzn. že nesouhlasí se změnou charakteru 
budoucí výstavby na pozemku p.č. 3119/17 v k.ú. Týnec n.S. 

                                                         Zajistí starosta.    
     
7/2 Rada stanovila  cenu za kopání hrobu  ve výši 1.900,- Kč s účinností ode dne schválení. 
                                                          Zajistí místostarosta.         
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8/2   Rada  schválila uzavření smlouvy  mezi městem a o.p.s.. Posázaví o zajištění prezentace 

v rámci turistických veletrhů. 
                                                   Zajistí starosta.    

 
9/2    Rada schválila mimořádnou finanční výpomoc (posílení rozpočtu) pro Městskou 

knihovnu o 14.000,- Kč. 
                                                Zajistí p. Černá. 

                                                        
10/2 Rada  vzala na vědomí informaci starosty  o proběhlém zúžení počtu uchazečů (losem)  

v zadávacím řízení  na akci Výstavba kanalizace v místních částech.  
 
       
11/2 Rada projednala 3 nabídky na vybudování komunikací v lokalitě Hlinka                 

a rozhodla přidělit zakázku firmě Swietelsky. 
                                           Zajistí tajemník MěÚ. 
 
 
12/2   Rada vzala na vědomí informaci o proběhlých jednáních  o dodatku k Obstaravatelské 

smlouvě pro rok 2008 mezi městem a Technickými službami s.r.o. Benešov, při kterých 
došlo ke snížení původně navrhované ceny.   

                                                       Zajistí místostarosta. 
 
 
C)   Různé:   
 Ing. Petrášek: zpřísnit dozor nad dodržováním dopravních předpisů v ul. K Náklí, dochází 

k dopravním zácpám  
                                   dotaz na možnost rozšířit veřejné osvětlení na cestu ke stadionu v Náklí 

 
=Konec jednání v 18:06 hod=   

 
 
 
 
 
Program dalších jednání:  
 
rada 2008:   4.2., 18.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4.     
zastupitelstvo  25.2. 


