
 
Z á p i s  č. 3/2008 

 
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 4.2.2008   

 
 
 
 
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. Zemanová - vedoucí sociálního odboru  
                       p. Černá - vedoucí ekonomického odboru           

                    členové zastupitelstva a komise pro životní prostředí Mgr. Korbel,   
RNDr. Šefrna, CSc.          

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

 
 
 
 
 
 ……..………….. ………………… 
 podpis starosty podpis místostarosty 
 
 
 
V Týnci nad Sázavou dne  4.2.2008   
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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       
           
1/3  Rada doporučila zastupitelstvu vyhovět žádosti p. Vratislava Klingera, bytem Praha, o 

majetkové vypořádání pozemku p. č. 3162/11 o výměře 138 m2 a části obecního pozemku 
p. č. 3155/1 o výměře 264 m2 vše v k. ú. Podělusy. Pozemek p. č. 3162/11 ve vlastnictví p. 
Klingera slouží jako veřejná komunikace. 

 
   
2/3   Rada rozhodla vyhovět žádosti p. Petra Horsta, vlastníka pozemku p. č. 3161/14 v k. ú. 

Podělusy, o možnost vybudování přístupu na svůj pozemek přes obecní pozemek p. č. 
3155/1 v k. ú. Podělusy. 

 
          
3/3 Rada doporučila zastupitelstvu schválit odkoupení části pozemku p. č. 3199/2 v k. ú. 

Podělusy v šíři cca 5 metrů podél obecního domku  v Podělusích od vlastníka p. Pavla 
Křivánka, aby vznikla manipulační plocha kolem budovy. Navržená cena činí 150,- 
Kč/m2. 

                                    
 
4/3       Rada doporučila zastupitelstvu změnit  usnesení ze dne 17. 12. 2007 ve věci prodeje  

části obecního pozemku p. č. 3080/79 a 3080/78 v k. ú. Týnec n/S. Dodatečně bylo 
zjištěno, že v uvedených pozemcích je uložen obecní vodovod. 

      Doporučení rady zní – žádost o prodej zamítnout. 
                
 
5/3 Rada dala souhlasné stanovisko k žádosti obce  Obce Bukovany o možnost umístění 

stavby stezky pro cyklisty a pěší z Bukovan do Týnce na obecním poz. p. č. 3811/14 v k. 
ú. Týnec n/S. 

 
                                              
6/3  Rada schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou – 

Český Hydrometeorologický ústav se sídlem v Praze (oprávněný) a Městem Týnec n/S. 
(povinný). Věcné břemeno spočívá v právu přístupu k Vrtu, dále vstup a vjezd k Vrtu za 
účelem zajištění provozování, kontroly, údržby, úprav a oprav Vrtu na pozemku p. č. 51/2 
v k. ú. Krusičany, v rozsahu 48 m2.  Cena věcného břemene dle platné cenové vyhlášky 
činí 108,- Kč. 

    
     
7/3 Rada dala nesouhlasné stanovisko k realizaci akce „ Týnec nad Sázavou – TS, kVN, 

kNN na obecních pozemcích p. č. 3092/80, 3092/81, 3092/82 v k. ú. Týnec n/S.“   
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8/3   Rada neschválila  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  na zřízení věcného břemene 

mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín (oprávněný) a Městem Týnec n/S. (povinný). 
Věcné břemeno by se týkalo práva umístění, zřízení a realizace stavby el. zařízení na 
pozemcích p. č. 3092/80, 3092/81, 3092/82 v k. ú. Týnec n/S.  

 
                                     

9/3    Rada dala souhlasné stanovisko k záměru drobných stavebních úprav  objektu čp. 519 
v Týnci n/S. a pozemku p. č. 3089/56 v k. ú. Týnec n/S. (žádost p. R.Šípka). 

 
                                               
10/3 Rada doporučila zastupitelstvu schválit podání žádosti o provedení pozemkových úprav 

v k. ú. Krusičany Pozemkovým úřadem v Benešově. 
 
  
11/3 Rada doporučila zastupitelstvu schválit bezúplatný převod nemovitosti poz. stp. 179       

a pč.  3077/15 a objektu čp. 90 v Týnci n.S. z majetku státu do vlastnictví města ( tzv. 
odúmrť).  

Plnění usnesení č. 1/3 až 11/3 zajistí p. Ondřichová. 
                                     
 
12/3   Rada rozhodla přidělit byt  1 + 1  č. 414  v DPS I. čp. 520  p. Janu Murovi, dosud bytem 

Týnec n.Sáz. 299  
Zajistí p. Zemanová. 

                                                
13/3    Rada doporučila zastupitelstvu ke schválení V.  (závěrečnou) úpravu rozpočtu pro rok   

2007. 
                                                              Zajistí p. Černá.     
 
14/3    Rada stanovila program jednání zastupitelstva dne 25.2.2008: 
            - majetkové převody   
            - V. úprava rozpočtu 2007 
            - výsledky výběrového řízení na akci „Týnec n.S. infrastruktura, kanalizace“ 
            - projednání  možných finančních spoluúčastí k dotovaným projektům   
 
 
15/3    Rada vzala na vědomí informaci o tom, že starosta vyhlásí  výběrové řízení na obsazení 

místa tajemníka MěÚ Týnec n.S. Současnému tajemníkovi p. Hančovi končí pracovní 
poměr k 31.5.2008. Předpokladané datum  nástupu nového tajemníka je  1.6.2008. 

                                                               Zajistí starosta.         
 
16/3  Rada schválila zadání prací souvisejících s výstavbou sítí v lokalitě Hlinka - přeložka 

optického kabelu, rozvody telefonní sítě (obě firmě P. Karásek) zřízení veřejného osvětlení 
(spol. Osvětlení Týnec k.s.) a pověřila starostu podpisem příslušných smluv o dílo. 

 
 
17/3   Rada schválila zahájení prací na akci „GO úpravny a zdrojů pitné vody“.  Zadání 

projektové dokumentace v r. 2008, úhrada 2008/2009. Realizace 2009/2010. Žádost o 
dotaci bude podána ve spolupráci s Technickými službami Benešov s.r.o.  

                                                         Zajistí Ing. Burešová. 
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18/3     Rada rozhodla vyhovět žádosti  Posázaví o.p.s. o podporu akce Čistá řeka Sázava 2008    

ve výši  5.000,- Kč z výtěžku z VHA.   
                                                        Zajistí p. Černá. 
 
 
19/3     Rada schválila návrh na poskytnutí  mimořádné odměny ředitelce PO Základní škola 

Týnec nad Sázavou ve výši 5.881,-  Kč z rozpočtu školy. 
 
 
20/3    Rada rozhodla přispět z rozpočtu města na uspořádání Dětského dne v Čakovicích 

částkou 5.000,- Kč z výtěžku z VHA. 
 
 
21/3     Konzultace se členy komise pro životní prostředí 

- údržba pozemků: bude konzultováno s příslušnými institucemi - starosta 
- vytápění tuhými palivy: bude zpracován informační leták, připraví komise ŽP 
- kolektory na školu pro ohřev TUV, na kabiny v Náklí ? tyto možnosti se prověří – 
starosta  

 
 
 
C) Různé: Informace Ing.Burešové: bylo potvrzeno získání dotace na akci „Dokončení úsporných 

opatření spotřeby energie v základní škole v Týnci nad Sázavou zlepšením tepelně 
technických vlastností budov“, v objemu akce 11,4 mil. Kč, z toho dotace 8,3 mil. Kč, 
spoluúčast města 3.1 mil. Kč, Bude vypsáno výběrové řízení na dodavatelskou firmu. 
Předpoklad zahájení prací 6-7.2008. 

                     
 
  

 
=Konec jednání v 19:50 hod=   

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


