
 
Z á p i s  č. 14/2008 

 
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 9.7.2008   

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

 
 
 
 
 
 ……..………….. ………………… 
 podpis místostarosty podpis radního 
 
 
 
 
 
 
 
V Týnci nad Sázavou dne  9.7.2008   
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Schůze rady byla zahájena ve 15:00 hod. v zasedací místnosti rady.   
 
 
A) Kontrola minulého zápisu 
  
 Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. 
 
 
B) Nová usnesení 
  
 Majetkové převody - viz příloha č. 1 
  
1/14 Rada  schválila přidělení bytu  č. 5 v čp. 13 v Týnci n/S. o výměře  34,4    m2   p. 

Romaně Rohlíčkové se synem Lukášem na dobu určitou do 31.12.2008 za cenu 40,- 
Kč/m2/měsíc. Podmínkou je podpis Prohlášení vlastníka domu čp. 126 v Týnci nad 
Sázavou.  

 
2/14 Rada dala kladné  vyjádření k přístavbě a nástavbě rodinného domu v Peceradech na stp. 

č. 158 v k. ú. Pecerady. 
 Plnění usnesení č. 1 až 2/14 zajistí p. Ondřichová 
 
3/14 Rada schvaluje příjem dotací z Fondu životního prostředí Středočeského kraje 

schválených Zastupitelstvem kraje dne 18.6.2008 v rámci jarního kola 2008: 
1. „Rekonstrukce čerpací stanice ČS4 a výtlaku“ - 1 500 000,- Kč 
2. „Výměna oken a zateplení základní školy“ - 1 500 000,- Kč  

 Zajistí Ing. Burešová 
 

4/14 Rada  schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Swietelsky stavební s.r.o. Odštěpný 
závod dopravní stavby Střed na zhotovení komunikací dle projektu „Lokalita U hájenky – 
Týnec nad Sázavou“.  

 
5/14 Rada  schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Swietelsky stavební s.r.o. Odštěpný 

závod dopravní stavby Střed na zhotovení komunikací v ulici Husava a 9. května. 
 
6/15 Rada  schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku 967/2 v kú. Pecerady 

za účelem otáčení a krátkodobého stání autobusů po dobu výstavby kanalizace. 
 
7/15 Rada nesouhlasí se zřízením nového nočního spoje na lince 339 za cca 180.000 Kč ročně 
 
 Plnění usnesení č. 4 až 7/14 zajistí místostarosta 
 
C) Různé: 

 
Mgr. Žďárská informovala o sporu mezi sousedy v Peceradech o kácení nebezpečně 
nakloněných stromů po vichřici 

 
=Konec jednání v 16:15 hod=   

 
Program dalších jednání v roce 2008:  
rada:  28.7., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10.,20.10., 10.11., 24.11., 15.12.      
zastupitelstvo 15.9., 3.11., 8.12.  


