
  
Z á p i s  č. 6/2008 

 
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 17.3.2008   

 
 
 
 
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  

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

 
 
 
 
 
 ……..………….. ………………… 
 podpis starosty podpis místostarosty 
 
 
 
V Týnci nad Sázavou dne  17.3.2008   
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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       
           
1/6      Rada dala kladné stanovisko k telekomunikační stavbě: „U Hájenky 12 RD, odkup sítě“ 

v Týnci n/S. Stavba se nachází v části obecních komunikací na pozemku p. č. 3107/12       
a 3825/2 v k. ú. Týnec nad Sázavou – práce musí být ukončeny před započetím výstavby 
komunikace. 

 
 
2/6   Rada  dala souhlasné stanovisko  ke stavbě  rodinného domu na pozemku parc. č. 1104/4 

v k. ú. Pecerady. 
 
          
3/6 Rada dala  souhlasné stanovisko  k projektu STL plynové přípojky k pozemku par. č. 

1104/4 v k. ú. Pecerady. Stavba je umístěna na obecním pozemku č. 2241/3 dle ZE v k. ú. 
Pecerady. 

 
                     
4/6       Rada dala souhlasné stanovisko k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene - třístranná (cizí investice) mezi STP Net, s.r.o., se sídlem Praha 4 
(budoucí oprávněným), D. Padevětovou, bytem Krhanice (investor) a Městem Týnec n/S. 
(budoucím povinným). Věcné břemeno se týká práva umístění, zřízení a provozování 
plynového zařízení na pozemku č. 2241/3 dle ZE v k. ú. Pecerady. Věcné břemeno je 
úplatné, cena činí 500,-Kč. 

 
 
5/6 Rada dala souhlasné stanovisko  k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene - třístranná (cizí investice) mezi STP Net, s.r.o., se sídlem Praha 4 
(budoucí oprávněným), M. Březinovou, bytem Brodce (investor) a Městem Týnec n/S. 
(budoucím povinným). Věcné břemeno se týká práva umístění, zřízení a provozování 
plynového zařízení na pozemku p. č. 3080/103 v k. ú. Týnec n/S. Věcné břemeno je 
úplatné, cena činí 50,- Kč/bm. 

 
                                              
6/6 Rada dala dodatečný souhlas s umístěním studny na obecním pozemku p. č. 856/7 v k. ú. 

Pecerady. 
  
 
7/6   Rada dala souhlas vlastníkům pozemků p. č. 4117/8-12 v k. ú. Týnec n/S., k  uložení el. 

přípojky na část obecního pozemku p. č. 4632 v k. ú. Týnec n/S. (Zb. Kostelec). 
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8/6  Rada nedala souhlas s vyhrazením 4 - 5 parkovacích míst na parkovišti na pozemku p. č. 
3080/83 v k. ú. Týnec n/S. pro potřeby  nově zřizovaného baru v čp. 532 v Týnci n/S. 
(objekt zeleniny). 

                                          Plnění usnesení č.1/6  až  8/6 zajistí p. Ondřichová. 
 

                  
9/6 Rada rozhodla o prominutí nevymožitelných pohledávek za pokuty v přestupkovém 

řízení 1x v roce 2005 (2.000,- Kč) a 1x v roce 2006 (3.000,- Kč) – v celkové hodnotě 
5.000,- Kč. 

                                                      Zajistí tajemník. 
 
 
10/6 Rada rozhodla uložit majiteli pozemku stp. č.71 v k.ú. Čakovice u Řehenic panu 

Nevosádovi pokutu ve výši 30.000,- Kč dle par.58., odst. 2. zákona č. 128/2000 o obcích. 
                                                       Zajistí starosta.   
                                                                    
 
11/6  Rada dala zamítavé stanovisko k návrhu manželů  Komárkových, bytem Praha, 

vlastníků rekreačního objektu v Peceradech, na poskytnutí půjčky 12.000,- Kč městu za 
účelem dofinancování výstavby kanalizačního řadu a přípojek k objektům  namísto 
městem požadovaného příspěvku ve výši 12.000,- Kč. Rada dále nepřijímá text 
„Prohlášení k zajištění projektové dokumentace a vyřízení povolení k vnitřní kanalizační 
přípojce“ z důvodu , že návrh obsahuje pro město nepřijatelné závazky. 

                                                   Odpověď zajistí starosta.    
 
 
12/6   Rada schválila platový výměr ředitelek příspěvkových organizací: Základní škola Týnec 

nad Sázavou, Mateřská škola Týnec nad Sázavou, Školní kuchyně a jídelna Týnec nad 
Sázavou s účinností od  1.4.2008. 

                                                           Zajistí místostarosta. 
                                                  
 
13/6   Rada rozhodla  přidělit  garsoniéru  č. 207 v  DPS II. čp. 525  p. Boženě Maršíčkové, 

dosud bytem Chářovice 31. 
                                                           Zajistí p. Zemanová.                                   
 
   
14/6   Rada schválila návrh ceny vodného a stočného s platností od 1.4.2008 ve výši: vodné 

27,60 Kč/m3, stočné 22,8 Kč/m3 bez DPH. 
  
  
16/6   Rada rozhodla změnit usnesení č. 6/4 ze dne 20.2.2008 takto: „Výše pronájmu činí 

9.500,- ročně“.  
                                                            Zajistí p. Ondřichová     
 
 
17/6  Rada stanovila cenu za prodloužení kanalizačního řadu k pozemkům č. 3115/142             

a  3115/8 v k.ú. Týnec n.S. ve  výši 3.000,- Kč  za běžný metr.   
                                                            Zajistí tajemník.     
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18/6   Rada nevyhověla žádosti Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR              
o poskytnutí příspěvku na činnost Oblastní odbočky v Benešově s odkazem na podporu 
mnoha jiných aktivit pro handicapované občany. 

                                                          Odpověď zajistí starosta. 
 
 
 
C) Různé:                                                       ------- 
  

=Konec jednání v 18: 38 hod=   
 
 
Program dalších jednání:  
 
rada 2008:   31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6.      
zastupitelstvo 21.4., 16.6.   


