
 
Z á p i s  č. 5/2008 

 
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 3.3.2008   

 
 
 
 
Přítomní členové rady: 
 
Z.Březina 
Mgr. M. Kadrnožka  
Ing. Burešová 
Mgr. G. Žďárská 
Ing. J. Petrášek 
 
 
  
Omluven:   -       
 
Přizváni: p. Hanč - tajemník MěÚ 
 p. Ondřichová - vedoucí odboru majetku      
                       p. Zemanová - vedoucí sociálního odboru  

zástupci osadních výborů z Chrástu n.S., Pecerad, Podělus               
a   Zbořeného Kostelce           

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

 
 
 
 
 
 ……..………….. ………………… 
 podpis starosty podpis místostarosty 
 
 
 
V Týnci nad Sázavou dne  3.3.2008   
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Schůze rady byla zahájena ve 15:00 hod. v zasedací místnosti rady.   
 
 
A)  Kontrola minulého zápisu 
  
         Úkoly byly splněny. 
 
 
B)      Nová usnesení 
                
              Majetkové převody - viz příloha č. 1       
           
1/5  Rada dala kladné stanovisko k telekomunikační stavbě: D-Týnec nad Sázavou, KR 

v Chrástě n/S. Stavba se nachází z části v obecní komunikaci  na pozemku p. č. 4303 v k. 
ú. Týnec n. S. 

 
 
2/5   Rada  dala kladné stanovisko ke stavbě: Chrást n/S. –  kNN č.k. 4062/1,3, číslo stavby: 

IV-12-6004502. Stavba se nachází z části v obecní komunikaci  na pozemku p. č. 4045/16 
a 4062/4 v k. ú. Týnec n. S. 

 
          
3/5 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. 4045/16 a 4062/4 v k. ú. Týnec n/S. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 
87 bmx50,- Kč=4.350,-Kč. 

 
                     
4/5       Rada dala kladné stanovisko ke stavbě: Týnec n/S. –  TS, kNN č.k. 2948 zahrádky, číslo 

stavby: IV-12-6004061.  
 
 
5/5 Rada schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 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 pozemku p. č. 
2948/16 v k. ú. Týnec n/S. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 500,-Kč. 

 
                                              
6/5  Rada dala kladné stanovisko ke stavbě: Chrást n/S. –  kNN č.k. 059,  číslo stavby: IV-

12-6004609. Stavba se nachází z části v obecní komunikace  na pozemku p. č. 4281 v k. ú. 
Týnec n. S. 

 
 
7/5   Rada schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 

Povodí Vltava, s.p. (povinný) a Městem Týnec n/S. (oprávněný). Věcné břemeno se týká 
práva umístění a uložení stavby vodního díla (vodovod a tlaková kanalizace) na pozemku 
p. č. 3829/1 v k. ú. Týnec n/S. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 10.000,-Kč + DPH. 

 
                                                 

8/5  Rada dala kladné stanovisko ke stavbě  Kabelová přípojka kVN 22 kV. Žadatelem je 
spol. JAWA Moto spol. s r. o. Brodce.   
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9/5     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). Věcné břemeno se týká práva 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. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 
1.197.100,- Kč.   

 
                   

10/5 Rada schválila uzavření  Smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice mezi 
Středočeským krajem zastoupeným Správou a údržbou silnic Benešov (povinný) a Městem 
Týnec n/S. (uživatelem). Jedná se o pozemky parc. č. 3845/3 a 3859 (dle ZE na LV 
10001). Doba užívání pozemní komunikace uvedené v čl. 1 této smlouvy, se sjednává na 
dobu existence životnosti a funkčnosti umísťovaného zařízení. Cena činí 170.050,- Kč.  

                                     
 
11/5 Rada vyhověla žádosti spol. WEST MEDIA o souhlas s umístěním přenosných 

reklamních panelů o rozměru 1,95x1m na místech vyznačených v příloze žádosti.  Termín 
osazení je 1. 5. až 31.5.2008. Poplatek 10,- Kč/1 tabule/1 měsíc. 

                                         Plnění usnesení č.1/5 až 11/5 zajistí p. Ondřichová. 
                                                                    
 
12/5    Rada rozhodla  přidělit bezbariérový byt č. 201 v DPS II čp. 525  p. A. Dvořákovi,  dosud 

bytem Krusičany 38.  
                                                   Zajistí p. Zemanová.     
                                               
 
13/5  Rada schválila poskytnutí příspěvku na generální rekonstrukci střechy  fary v Týnci 

částkou 10.000,- z výtěžku VHA. 
                                                           Zajistí starosta. 
                                                  
 
14/5   Rada rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se spol. Swietelsky stavební s.r.o. s předmětem 

plnění “Výstavba vodovodu a kanalizace pro lokalitu Hlinka“.   
                                                           Zajistí tajemník MěÚ.                                  
   
15/5    Rada projednala se zástupci osadních výborů usnesení zastupitelstva ve věci příspěvku na 

budování kanalizace a rozhodla  o konání veřejných schůzí v místních částech dne 
7.3.2008.  

 
 
C) Různé:   
 
Tajemník MěÚ informoval o úpravě Spisového řádu, která spočívá v zahrnutí činností, které pro  
městský úřad vykonává Informační centrum v Týnci n.S.                                                            
  

=Konec jednání v 18:35 hod=   
 
Program dalších jednání:  
 
rada 2008:   17.3., 31.3., 14.4., 28.4.     
zastupitelstvo 10.3.   


