
 
Z á p i s  č. 11/2008 

 
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 26.5.2008   

 
 
 
 
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  26.5.2008   



 2

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 
  
1/11 Rada doporučila zastupitelstvu uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti  - 

pozemek p. č. 3821/3 v k. ú. Týnec n/S.  
 
2/11 Rada projednala možnosti prodeje nebo pronájmu pozemků v Chrástě sídlišti p. č. 4250/1 

a 4274/1 v k. ú. Týnec n/S., které jsou využívány za účelem zřízení zahrádek a navrhla 
následující řešení: 
a) část pozemku p. č. 4250/1 od lesa směrem k prvnímu oplocení navrhnout zastupitelstvu 
k prodeji  za cenu 150,- Kč/m2  

            b) část  pozemku za prolukou p.č. 4250/1 a pozemek p. č. 4274/1 pronajmout za 5,- Kč/m2 
ročně.  
 

3/11 Rada schválila pronájem částí obecních pozemků p. č. 3080/78 a 3080/79 v k.ú. Týnec 
n/S. p. Brzobohatému za cenu 25,- Kč/m2 ročně. 

 
4/11 Rada doporučila zastupitelstvu schválit  prodej obecního pozemku stp. č. 1743 v k. ú. 

Týnec n/S. - Zbořený Kostelec o výměře 24 m2 pod chatou, která je v soukromém 
vlastnictví, za cenu 150,- Kč/m2. 

 
5/11 Rada uložila oslovit vlastníky pozemků, na kterých by měl být vybudován chodník mezi 

Týncem n/S. a Chrástem n/S., aby s městem uzavřeli budoucí smlouvu o smlouvě 
darovací. S vlastníky bylo darování částí pozemků předběžně dohodnuto.  

  
6/11 Rada projednala majetkové vypořádání obecních pozemků parc. č. 856/7 o výměře 661 

m2 a stav. parcely č. 340 o výměře 56 m2, na které je postavena chata v podílovém 
vlastnictví a schválila  pronájem pozemků v poměru vlastnictví nemovitosti za cenu 5,- 
Kč/m2 ročně.  

 
7/11 Rada udělila dodatečný souhlas žadatelům k vybudování přístupové cesty na obecním 

pozemku p. č. 1285/1 v k. ú. Čakovice.  
 
8/11 Rada doporučila zastupitelstvu schválit  prodej pozemku Zákl. evidence –Pozemk. 

katastr č. 1002/1 o výměře 14 m2 v k. ú. Čakovice za cenu 150,- Kč/m2. 
  
9/11 Rada doporučila zastupitelstvu schválit prodej stav. parcely č. 439/1 v k. ú. Týnec n/S.   

o výměře 362 m2, na které je částečně  umístěna nemovitost čp. 27 Chrást n/S. za cenu 
150,- Kč/m2.  

 
10/11 Rada doporučila zastupitelstvu schválit prodej obecního pozemku p. č. 3024/1 v k. ú. 

Týnec n/S. o výměře 397 m2  s věcným břemenem možnosti  umístění provizorního mostu 
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a doporučuje zohlednit cenu pozemku vzhledem k zátopovému území a sice 300 m2 
prodat za 300,- Kč/m2 a 97 m2 za 30,- Kč/m2.  

 
11/11  Rada doporučila zastupitelstvu schválit prodej obecního pozemku p. č. 23 v k. ú. 

Krusičany o výměře 145 m2 a to  ½ pozemku za cenu 150,- Kč/m2 a ½ pozemku za cenu 
15,- Kč/m2 vzhledem k terénním podmínkám. 

                            
12/11  Rada dala kladné  vyjádření ke stavbě Čakovice – VN, TS, kNN č. k. 1314/3,5. 
 
13/11  Rada dala kladné vyjádření k záměru stavby odpadní jímky na pozemku  p. č. 3922/30 

v k. ú. Týnec n/S. - Chrást n/S. 
 
14/11 Rada schválila prodej starých použitých dlaždic od obecního domku v Podělusích za 

celkovou cenu 500,- Kč.     
     
15/11  Rada schválila prodej mobilního telefonu Nokia 3310 r.v. 2001 za 1,- Kč p. Hančovi. 
                         Plnění usnesení č. 1/11  až  15/11 zajistí p. Ondřichová. 
 
16/11 Rada schválila výsledek výběrového řízení na akci „Dokončení úsporných opatření 

spotřeby energie v Základní škole v Týnci n.S.“ a pověřila starostu uzavřením smlouvy 
s vybraným dodavatelem, spol. BALLI s.r.o.      

 
17/11   Rada  vzala na vědomí informaci:  V roce 2008 obdržel MěÚ odvod výtěžku za výherní 

hrací přístroje  za rok 2007 ve výši Kč 436 528,- . Výtěžek bude použit na  kulturní, 
sportovní a veřejně prospěšné akce.  

 
18/11 Rada schválila odpis pohledávky sociální dávky  z r. 2006 ve výši Kč 6 180,-. Příjemce    

zemřel dne 19.11.2007. 
                                                     Zajistí p. Zemanová. 
 
19/11 Rada doporučila zastupitelstvu schválit I. úpravu schváleného rozpočtu města pro rok 

2008.  
                                 
20/11   Rada doporučila zastupitelstvu schválit Závěrečný účet města za rok 2007.  
 
21/11 Rada doporučila zastupitelstvu schválit výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 

2007.           
     
22/11  Rada doporučila zastupitelstvu, aby pověřilo radu  schvalováním rozpočtových změn na 

financování   projektu „Týnec nad Sázavou – vodohospodářská infrastruktura,kanalizace“. 
 
23/11  Rada projednala nové znění zákona o dani z nemovitostí č. 338/1992 Sb.  a doporučila 

zastupitelstvu zrušit stávající OZV č. 2/2007 a pro rok 2009 ponechat sazby vyplývající 
z nového znění uvedeného zákona.    

                                                            Plnění usnesení č. 22 a 23/11 zajistí starosta. 
 
24/11 Ve věci žádostí o stavební úpravu podkroví pro zřízení balkonů v řadových domcích na 

Farském kopci rada požaduje postup dle územně plánovací dokumentace. Pokud územně 
plánovací dokumentace tento problém neřeší, požaduje rada dodržení jednotného vzhledu 
balkonů dle balkonů již existujících ve spodních řadách zástavby. 
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25/11  Rada rozhodla poskytnout podporu na dostavbu hospice v Čerčanech pro rok 2008 ve 

výši 10.000,- Kč. 
                                                              Zajistí p. Černá. 
 
26/11  Rada doporučila zastupitelstvu schválit přijetí úvěru ve výší 30.000.000 Kč na akci 

"Týnec nad Sázavou, vodohospodářská infrastruktura". 
                                                             Zajistí: místostarosta 
 
27/11  Rada stanovila program jednání zastupitelstva dne 16.6.2008 takto: 
            - majetkové převody 
            - I. úprava rozpočtu města 2008 
            - závěrečný účet  a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města za rok 2007  
            - smlouva o úvěru na kanalizaci  
 - pověření rady schvalováním rozpočtových změn na financování projektu „Týnec nad        

Sázavou - vodohospodářská infrastruktura,kanalizace“ 
 - zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 o stanovení koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitosti   
 
 
C) Různé:                                                        ---                               
  
 
 

=Konec jednání v 19:20 hod=   
 
 
 
 
Program dalších jednání v roce 2008:  
rada: 9.6., 23.6., 28.7., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10.,20.10., 10.11., 24.11., 15.12.      
zastupitelstvo 16.6., 15.9., 3.11., 8.12.  
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 


