
 
Z á p i s  č. 4/2008 

 
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 20.2.2008   

 
 
 
 
Přítomní členové rady: 
 
Z.Březina 
Mgr. M. Kadrnožka  
Ing. Burešová 
Mgr. G. Žďárská 
  
 
 
  
Omluven:       Ing. J. Petrášek 
 
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  20.2.2008   
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Schůze rady byla zahájena ve 13:00 hod. v zasedací místnosti rady.   
 
 
A)  Kontrola minulého zápisu 
  
         Úkoly byly splněny. 
 
 
B)      Nová usnesení 
                
              Majetkové převody - viz příloha č. 1       
           
1/4  Rada dala kladné stanovisko k zamýšlené stavbě na pozemku p. č. 3502/3 v k. ú. 

Podělusy. 
 
 
2/4   Rada  dala kladné stanovisko k akci: Týnec nad Sázavou – TS,  kNN RD U Hájenky na 

obecních pozemcích p. č. 3107/7 a 3825/2 v k. ú. Týnec n/S. 
 
          
3/4 Rada schválila uzavření  smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného 

břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín (oprávněný) a Městem Týnec n/S. 
(povinný). Věcné břemeno se týká práva umístění, zřízení a provozování el. zařízení na 
pozemcích p. č. 3107/7 a 3825/2 v k. ú. Týnec n/S. Břemeno je úplatné, cena činí 17 600,- 
Kč. 

 
                     
4/4       Rada nesouhlasí s vydáním územního souhlasu pro stavbu na pozemku p. č. 4276/42 v k. 

ú. Týnec n/S. – Chrást n.S.  
 
 
5/4 Rada dala souhlasné stanovisko ke vstupu do obecních pozemků p. č. 3800/2 a PK č. 

589/1 v k. ú. Krusičany a uložení potrubí od domovní ČOV a ke zřízení bezúplatného 
věcného břemene. 

 
                                              
6/4 Rada vyhověla žádosti firmy WIFCOM Miličín o souhlas s umístěním antény na 

vodárenské budově v Chrástě nad Sázavou. Nájemné za umístění antény činí 1.000,- Kč 
měsíčně. 

 
        
7/4 Rada dala souhlasné stanovisko ke vstupu do obecního pozemku p. č. 3080/103 v k. ú. 

Týnec n.S. a k uložení vodovodní, kanalizační a plynové přípojky k budoucímu rodinnému 
domu na pozemku p.č. 3080/4 a k následnému zřízení bezúplatného věcného břemene.  

                       Plnění usnesení č.1/4 až 7/4 zajistí p. Ondřichová. 
 
 
8/4   Rada souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře na splátku pokuty uložené výst. 338-

4229/1143/Ct-Rozh. – 6 splátek od února do července 2008. 
                                               Odpověď zajistí starosta.  
                                     

9/4    Rada schválila poskytnutí příspěvku sdružení  BENKON ve výši 2.000,- Kč z výtěžku 
z VHA. 
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10/4 Rada schválila zvýšení měsíčních splátek půjčky z FRB VS 2606 na 10.000,- Kč.  
                                     Plnění usnesení č. 9 a 10/4 zajistí p. Černá. 
 
11/4 Rada schválila uzavření servisní smlouvy na kopírku OCÉ  
                                                                Zajistí místostarosta. 
        
 
12/4    Rada schválila rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2007. 
 
                                                  
13/4    Rada schválila  rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2007.  
                                               Plnění usnesení 11 až 13/4 zajistí místostarosta.        
 
14/4    Rada schválila uzavření smluv o partnerství: 
            s firmou Bisport spol. s r.o. 
 s obcí Bukovany 

s Ochotnickým divadelním spolkem Netopýr, Posázaví o.p.s.Tělovýchovnou jednotou 
JAWA METAZ Týnec nad Sázavou, Mateřským centrem Motýlek a Technickými 
službami Benešov, s.r.o. na spolupráci při projektu "Týnecká setkání 2008". ,  

                                            Zajistí místostarosta a Ing. Burešová dle příslušnosti. 
  
15/4 Rada schválila poskytnutí příspěvku společnosti Posázaví o.p.s. na vydání mapy 

cyklovýletů ve výši 5.000,- Kč z výtěžku z VHA.  
                                                          Zajistí místostarosta.                     
 
 
 
C) Různé:   
                                                          ------------------------------- 
  

 
=Konec jednání v 15:55 hod=   

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


