
 
Z á p i s  č. 12/2008 

 
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 9.6.2008   

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

 
 
 
 
 
 ……..………….. ………………… 
 podpis starosty podpis místostarosty 
 
 
 
 
 
 
 
V Týnci nad Sázavou dne  9.6.2008   
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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 
  
1/12 Rada schválila ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostorů v čp. 404 - klempířská 

dílna v Týnci n/S., uzavřené mezi Městem Týnec n/S  a p. Z. Hančem ml. a to dohodou ke 
dni 30.6.2008. 

 
2/12 Rada schválila uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou mezi městem                 

a sourozenci Bílými na byt č. 31 v čp. 275 v Týnci n/S. Smlouvu bude uzavřena opět na ½ 
roku tj. do 31. 12. 2008. 

 
3/12 Rada schválila uzavření  nájemní smlouvy s p. P. Veverkou, bytem Na Kněžině 43. 
 
4/12 Rada schválila návrhy  likvidační komise na prodej nepotřebného movitého majetku dle 

předloženého seznamu. 
 

5/12 Rada dala kladné  vyjádření ke stavbě Čakovice – VN, TS, kNN č. k. 1314/3,5.  Stavba 
bude realizovaná na obecním pozemku p. č. 1285/6, 1285/16, 1297/1 v k. ú. Čakovice. 

  
6/12 Rada schválila uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí 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. 
1285/6, 1285/16, 1297/1 v k. ú. Čakovice,  cena břemene činí 1900,- Kč. 

 
7/12 Rada dala kladné vyjádření  ke stavbě Chrást nad Sázavou, p. č. 3948/8, kNN.  Stavba 

bude realizovaná na obecním pozemku p. č. 3948/1 v k. ú. Týnec n/S.  
 
8/12 Rada schválila uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí 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. 
3948/1 v k. ú. Týnec n/S. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 1500,- Kč. 

 
9/12 Rada projednala přidělení zrekonstruovaného bytu  č. 5 v čp. 13 v Týnci n/S. o výměře  

34,4 m2. Rada doporučila projednat otázku opět se sociální komisí. 
 
10/12 Rada dala kladné vyjádření  k žádosti p. J. Ťažké, bytem Pecerady, o souhlas se 

záměrem vybudovat zapuštěný bazén na pozemku p. č. 895/4 v k. ú. Pecerady.  
 
11/12  Rada dala kladné vyjádření  k žádosti p. W. Žabové, bytem Týnec n/S., o souhlas se 

záměrem vybudovat zahradní přístřešek na pozemku p. č. 3020/12 v k. ú. Týnec n/S.   
                 
12/12  Rada dala kladné stanovisko k záměru manželů Žilinských, bytem Týnec n/S.,                 

vybudovat pergolu na pozemku p. č. 3119/19 v k. ú. Týnec n/S.  
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13/12  Rada dala kladné vyjádření  k žádosti p. Z. Urbana, bytem Brodce, o vyhrazení 

parkovacího místa na pozemku p. č. 4595 v k. ú. Týnec n/S. pro je držitele průkazu ZTP.  
 
14/12 Rada vyhověla žádosti  o souhlas se stavbou kolny v ochranném pásmu lesa na pozemku 

p. č. 672/1 v k. ú. Krusičany. Ochranné pásmo by činilo cca 10 m. 
Plnění usnesení č. 1/12 až 14/12 zajistí p. Ondřichová. 

   
15/12 Rada projednala otázku novelizace nájemních a jiných smluv ve vztahu k obecním 

domkům a hasičským zbrojnicím. Rada uložila starostovi projednat otázku s osadními 
výbory a poté předložit návrh.                                                                  Termín 30.9.2008  

 
17/12   Rada dala kladné stanovisko k žádosti TOP CON servis s.r.o. Praha ve věci rekonstrukce 

železničního mostu v Týnci n.S. 
                                                                Zajistí p. Ondřichová. 
 
18/12 Rada  schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou BALLI, s.r.o., Mádrova 3030, 143 00 

Praha 4 - vítězem výběrového řízení - na zhotovení díla dle projektu "Dokončení 
úsporných opatření spotřeby energie v základní škole v Týnci nad Sázavou zlepšením 
tepelně technických vlastností budov". 

   
19/12 Starosta informoval členy rady o tom, že s účinností od 1. června 2008 jmenoval pana 

Miloše Albla tajemníkem Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. 
 
20/12  Rada na základě proběhlého výběrového řízení a na návrh tajemníka MěÚ jmenovala 

pana Miloslava Ctibora vedoucím odboru výstavby - stavebního úřadu Městského úřadu 
v Týnci nad Sázavou. 

                                 
21/12  Rada vzala na vědomí změnu výše úhrady rodičů (neinvestiční náklady) pro školní rok 

2008/2009 na 400,- Kč měsíčně v MŠ Týnec nad Sázavou. 
     
22/12  Rada projednala nabídku na zpracování projektové dokumentace na GO úpravny a 

zdrojů pitné vody a rozhodla pro rok 2008 nabídku nepřijmout z důvodu nedostatku 
volných finančních prostředků.    

              
 
23/12  Ing. Burešová podala informaci o kontrole podkladů pro poskytování dotací klubům 

spolkům . Při kontrole nebyly shledány závady. 
   
 
C) Různé:                                                        ---                               

=Konec jednání v 18:17 hod=   
 
 
Program dalších jednání v roce 2008:  
rada: 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.  
 


