
 
Z á p i s  č. 9/2008 

 
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 28.4.2008   

 
 
 
 
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  28.4.2008   
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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 
  
1/9 Rada dala kladné stanovisko k záměru projektu a následné realizaci stavby č. IP-12-

6001502/01 v Chrástě n/S. a vstupem na obecní pozemek p. č. 4283/1 v k. ú. Týnci n/S. 
 
2/9 Rada schválila 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.4283/1 v k. ú. Týnec n/S. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 50,- Kč x bm. 

 
3/9 Rada schválila prodej strojů v klempířské dílně města za odhadní ceny. Jedná se o 

ohýbačku 2000 mm e. č. C5, pákové nůžky tabulové e. č. 110-107 a pákové nůžky e. č. 
110-107. Ceny dle znaleckého posudku – ohýbačka plechu 14  250,- Kč, tabulové nůžky 
na plech 10 000,- Kč, ruční pákové nůžky 1 300,- Kč. 

 
4/9 Rada dala kladné závazné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu „Řešení přeložení 

cyklotras Greenways Praha – Vídeň a Posázavské v úseku Zbořený Kostelec“. 
 
5/9 Rada schválila pronájem pozemku pk. 1240 kú. Čakovice u Řehenic p. Františku 

Mikolášovi, bytem Krhanice za cenu 40 Kč/rok. 
 Plnění usnesení č.1/9  až  5/9 zajistí p. Ondřichová 
 
6/9 Rada schválila přijetí dotace z fondu kultury KÚ na projekty:  

 Týnecký střep   - poskytnuta finanční dotace 20.000,- Kč 
 Letní divadelní scéna v Posázaví  - poskytnuta finanční dotace 20.000,- Kč 
 Seriál koncertů - poskytnuta finanční dotace 20.000,- Kč 

 zajistí p. Němcová 
 
7/9 Rada schválila poskytnutí dotace 50.000 Kč pro FK Metaz Týnec a 50.000 Kč pro TJ 

Jawa Pecerady jako příspěvek na spoluúčast k získaným dotacím. 
 
8/9 Rada schválila koupi sekačky pro TJ Jawa Pecerady za 20.000 Kč od města Nevyklov z 

VHA. 
 
9/9 Rada schválila dohodu s OU Krhanice na úhradu neinvestičních nákladů za děti, které 

navštěvují ZŠ a MŠ v Krhanicích a trvalý pobyt mají v Týnci nad Sázavou.  
 
10/9 Rada schválila odpis pohledávky ve výši 720 Kč za odpad, dlužník zemřel.  
 
11/9 Rada schválila poskytnutí půjček z FRB dle doporučení komise v celkové výši 2.380.000 

Kč 
 Plnění usnesení č.7/9 – 11/9 zajistí p. Černá 
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12/9 Rada schválila smlouvu s firmou HYDROPROJEKT CZ a.s. na autorský dohled na 

projektu Týnec nad Sázavou – vodohospodářská infrastruktura v celkovém objemu 
320.000 Kč bez DPH. 

 zajistí místostarosta 
 
13/9 Rada schválila smlouvu s firmou AQUECON, s.r.o. na provádění technického dozoru na 

projektu Týnec nad Sázavou – vodohospodářská infrastruktura v celkovém objemu 
1.680.000 Kč bez DPH 

 zajistí místostarosta 
 
 
 
C) Různé:                                                       ------- 
  

=Konec jednání v 16.40 hod=   
 
 
Program dalších jednání:  
 
rada 2008:   12.5., 26.5., 9.6., 23.6.     
zastupitelstvo 16.6.   


