
 
Z á p i s  č. 7/2008 

 
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 31.3.2008   

 
 
 
 
Přítomní členové rady: 
 
Mgr. M. Kadrnožka  
Ing. Burešová 
Mgr. G. Žďárská 
Ing. J. Petrášek 
 
 
  
Omluven: Z.Březina 
 
Přizváni: p. Ondřichová - vedoucí odboru majetku  
 
 
 
Program jednání: 
 
A) Kontrola minulého zápisu 
B) Nová usnesení  
C) Různé 

 
 
 
 
 
 ……..………….. ………………… 
 podpis starosty podpis člena rady 
 
 
 
V Týnci nad Sázavou dne  31.3.2008   
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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 
  
1/7 Rada dala souhlas ke stavebním  úpravám bytu č. 56, Na Kněžině čp. 38. 
 
2/7 Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odpis pohledávky za užívání obecního bytu v 

čp. 13, Týnec n/S., v celkové výši 23.851,-Kč.  Nájemník zemřel. Dědické řízení bylo pro 
nepatrný majetek zastaveno. 

 
3/7 Rada dala kladné stanovisko ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 4058/8 

v k.ú. Týnec nad Sázavou. 
 
4/7 Rada dala kladné stanovisko k uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

mezi Telefónica O2 Czech Republik, a.s., se sídlem Praha 4 (oprávněný) a Městem Týnec 
n/S. (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístění, zřízení, provozu, údržby a oprav 
tel. zařízení na pozemku p. č. 4303 v k.ú. Týnec n/S. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 
24 bm x 50,- Kč. 

 
5/7 Rada dala souhlas s uložením vodovodní přípojky na část obecních pozemků p. č. 4080/1 

a 4080/2 v k.ú. Týnec n/S. (Chrást n/S.) 
 
6/7 Rada dala souhlas s uložením el. kabelu na část obecního pozemku p. č.  4454/1 v k.ú. 

Týnec n/S. (Zbořený Kostelec). 
 
7/7 Rada dala kladné stanovisko k vydání územního souhlasu k oplocení pozemků p.č. 

1314/4 a 1314/5 v k.ú. Čakovice. 
 
8/7 Rada dala kladné stanovisko k vydání územního souhlasu k oplocení pozemků p.č. 

1314/3 a 1314/6 v k. ú. Čakovice. 
 
9/7 Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit prodej nebo směnu obecních pozemků p.č. 

3964/5 a 4075/2 v k. ú. Týnec n/S. manž. Vyšohlídovým, bytem Praha z důvodu přístupu 
na pozemky v jejich vlastnictví p.č. 3964/14, 4075/3, 3952/1 v k.ú. Týnec n/S. Rada 
udělila p. Vyšohlídovi souhlas s vymýcením porostu a vybudování cesty na obecních 
pozemcích na vlastní náklady. 

 
10/7 Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit prodej obecního pozemku p.č. 4058/5 v k.ú. 

Týnec n/S. manž. Kratochvílovým, bytem Chrást n/S.  
 
11/7 Rada doporučuje zastupitelstvu schválit koupi části pozemku p. č. 3127/3 v k.ú. Týnec 

n/S. o výměře 71 m2 od p. Františka Vilímka, bytem Týnec n/S. z důvodu umístění 
vodovodu pro ČOV. Komise pro majetkové převody doporučuje koupi pozemku za cenu 
150,- Kč/m2. 
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12/7 Rada schválila uzavření smlouvy na užívání pozemků p. č. 919/27 o výměře 23 m2 a části 

poz. p.č. 919/28 o výměře 112 m2 vše v k.ú. Týnec n/S. mezi městem Týnec n/S. a ARMY 
RACING TEAM Lešany, zastoupený p. Žužim od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2009 za cenu 18,- 
Kč/m2/rok.  

 
13/7 Rada dala souhlas k obnovení cesty na obecních pozemcích p.č. 4276/14 a 4250/1 v k.ú.  

na vlastní náklady žadatele - Ing. Jiřího Jehničky, majitele MVE Krhanice. 
 
14/7 Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit prodej části obecního pozemku p.č. 4250/1 

v k.ú. Týnec n/S. p. Vladimíru Sajdlovi, bytem Mladá Boleslav z důvodu přístupu 
k nemovitostem.  

 
15/7 Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemků v lokalitě Hlinky na základě 

výběrového řízení: Jan Konečný, bytem Chrást n/S., poz. p.č. 3107/17, Martin Brzobohatý, 
bytem Poříčí n/S., pozemek p.č. 3107/7, manž. Hrubých, bytem Týnec n/S. , pozemek p.č. 
3107/11 a 6, manž. Mikolášovi, bytem Týnec n/S., pozemek p.č. 3107/13 vše v k.ú. Týnec 
n/S.  

 
16/7 Rada schvaluje Českému svazu chovatelů použití starých obrubníků a dlaždic na 

vybudování zázemí na pozemku 3073/17. Obrubníky a dlaždice budou přenechány 
zdarma. 

 Plnění usnesení č.1/7  až  16/7 zajistí p. Ondřichová. 
 
17/7 Rada schvaluje udělení odměny při příležitosti prvního odchodu do důchodu ve výši 

2500 Kč p. K.Šindlerovi, pracovníkovi MěÚ v Týnci n.S. 
 Zajistí tajemník. 
 
18/7 Rada stanovila program jednání zastupitelstva dne 21.4.2008: 

- majetkové převody  
- přijetí úvěru na financování projektu „Kanalizace v místních částech“ 

 
 
 
C) Různé:                                                       ------- 
  

=Konec jednání v 17.00 hod=   
 
 
Program dalších jednání:  
 
rada 2008:   4.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6.      
zastupitelstvo 21.4., 16.6.   


