
 
Z á p i s  č. 8/2008 

 
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 14.4.2008   

 
 
 
 
Přítomní členové rady: 
 
Mgr. M. Kadrnožka  
Ing. Burešová 
Mgr. G. Žďárská 
Ing. J. Petrášek 
 
 
  
Omluven: Z.Březina 
 
Přizváni: p. Hanč – tajemník MěÚ 
 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  14.4.2008   
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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 
  
1/8 Rada dala kladné stanovisko k záměru stavby přístřešku na pozemku parc. č. 4512 v k.ú. 

Týnec nad Sázavou 
 
2/8 Rada souhlasí s umístěním dodací schrány na obecním pozemku parc. č. 3200 v k.ú. 

Podělusy 
 
3/8 Rada schválila uzavření podnájemní smlouvy mezi Městem Týnec n/S. a Českým svazem 

chovatelů Týnec n/S. na pozemek parc. č. 3073/17 v k. ú. Týnec n/S. Podnájem bude 
bezúplatný,  účelem podnájmu je uskladnění materiálu a občasné výstavby drobného 
domácího zvířectva. 

 
4/8 Rada souhlasí s ukončení nájmu p. Štefana Tomky dohodou v nebytových prostorech 

v čp. 404 v Týnci n/S. ke dni 31. 5. 2008 
 
5/8 Rada souhlasí se vstupem do obecního pozemku parc. č. 2264/1 v k.ú. Pecerady a 

vybudování vjezdu na pozemek parc. č. 2081/4 v k.ú. Pecerady 
 
6/8 Stanovisko rady ke způsobilosti obecní komunikace na pozemku parc. č. 2264/1 v k.ú. 

Pecerady pro realizaci a provoz rodinného domu na pozemku parc. č. 2081/4 v k.ú. 
Pecerady: cesta je pouze nezpevněná, pokud bude vyžadováno zpevnění cesty, bude to 
provedeno za podmínek stanovených odborem majetku MěÚ Týnec nad Sázavou na 
náklady žadatele 

 
7/8 Rada schvaluje FK Metaz Týnec nad Sázavou použití starých obrubníků a dlaždic na 

dokončení terénních úprav na pozemku 3068/12. Obrubníky a dlaždice budou přenechány 
zdarma. 

 Plnění usnesení č.1/8  až  7/8 zajistí p. Ondřichová 
 
8/8 Rada vyhovuje žádosti o převod členství v BD Bystřice (Kněžina) z  p.Štěchové 

na p.Sodomovou  
 
9/8 Rada nesouhlasí s nabídkou nakladatelství Proxima Bohemia na prezentaci v publikaci 

Encyklopedie nového správního členění STŘEDOČESKÝ KRAJ 
 
10/8 Rada schválila rozdělení hospodářského výsledku ŠJ za rok 2007 
 Plnění usnesení č.8/8  až  10/8 zajistí místostarosta 
 
11/8 Rada projednala záměr TJ Jawa Pecerady na úpravy sportoviště v Peceradech. Rada 

souhlasí s dalším projednáním záměru s dotčenými orgány a se zajištěním příslušných 
povolení a rozhodnutí na náklady TJ. Rada požaduje předložení rozpočtu akce včetně 



 3

zdrojů financování. Po vydání rozhodnutí rada požaduje předložení harmonogramu 
realizace včetně dohod o provedení díla. 

 
 
 
C) Různé:                                                       ------- 
  

=Konec jednání v 17.20 hod=   
 
 
Program dalších jednání:  
 
rada 2008:   28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6.      
zastupitelstvo 21.4., 16.6.   


