
 
Z á p i s  č. 15/2008 

 
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 28.7.2008   

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

 
 
 
 
 
 ……..………….. ………………… 
 podpis starosty podpis místostarosty 
 
 
 
 
 
V Týnci nad Sázavou dne  28.7.2008   
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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 
  
1/15 Rada dala kladné stanovisko ke stavbě „Chrást nad Sázavou, p. č. 3948/8, kNN p. 

Stejskal.“  Žadatelem je spol. MAŠEK ELEKTRO s.r.o. Stavba je realizovaná na obecních 
pozemcích p. č. 3948/1 a 4303 v k. ú. Týnec n/S.  

 
 
2/15 Rada schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 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, 4303 v k. ú. Týnec n/S. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 
1900,- Kč.   

  
 
3/15 Rada dala kladné stanovisko ke stavbě „Chrást nad Sázavou, č. stavby IP-12-

6001502/01“. Žádatelem je  ENERGON DOBŘÍŠ s.r.o.  Stavba je realizovaná na obecním 
pozemku p. č. 4283/1 v k. ú. Týnec n/S. (Chrást).   

 
 
4/15 Rada  schválila uzavření  smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 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 
pozemku p. č4283/1v k. ú. Týnec n/S. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 700,- Kč. 

 
 
5/15 Rada dala kladné stanovisko ve věci stavby kolny na pozemku p. č. 672/1 v k. ú. 

Krusičany - žadatel p. J. Krejčí: 
            a)  k požárně bezpečnostnímu řešení stavby 

b)  ke zjednodušenému  územnímu a stavebnímu řízení  
  
 
7/15   Rada dala kladné stanovisko ke stavbě domovní ČOV na pozemku parc. č. 56                 

u rodinného domu čp. 26 v k. ú. Krusičany - žadatel  p. J. Krejčí, bytem Krusičany. 
 
 
8/15 Rada dala souhlas ke vstupu do obecního pozemku p. č. 4067 k.ú. Týnec n.S. - Chrást        

a k uložení vodovodní přípojky – žadatel p. Ing. Zbyněk Zazvonil, bytem Praha. 
 
 
9/15 Rada dala souhlas ke vstupu do obecního pozemku p.č. 4283/1 v k. ú. Týnec n/S. - Chrást 

a provedení stavebních úprav na něm (vydláždění vjezdu do garáže) – žadatel p. E. 
Starcová, bytem Týnec n.S.   
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10/15 Rada dala souhlasné vyjádření k projektové dokumentaci stavby RD na pozemku parc. 

č. 2081/4 v k. ú. Pecerady (Větrov) – žadatel  p. M. Komňanský, bytem Bakov n/J. 
 

 
11/15 Rada dala souhlasné vyjádření ke stavbě „Týnec n/S., přeložka telekom. vedení na 

pozemku parc. č. 3080/4“ - žadatel p. P. Herold v zastoupení investora stavby p. M. 
Březinové. 

 
  
12/15 Rada dala souhlasné vyjádření k rekonstrukci a zřízení vodovodní a kanalizační přípojky 

pro budovu čp. 56 v Týnci n/S. (rekonstrukce obytné části mlýna) – žadatel  fy 
WALDSTAIN.CZ a.s. se sídlem Mariánovice. 

 
 
13/15 Rada dala souhlasné vyjádření k územnímu souhlasu se stavbou bazénu na pozemku 

parc. č. 3119/19 v k. ú. Týnec n.S. - žadateli jsou  manželé P. a Z. Žilinských. 
 
 
14/15 Rada odložila projednání žádosti f. MAŠEK ELEKTRO s.r.o. o  vyjádření ke stavbě 

Týnec nad Sázavou - TS, kVN, kNN V Koutech - změna technického řešení a požaduje 
bližší vysvětlení (vstup do nově rekonstruovaných komunikací ?).  

 
 
15/15 Rada schválila uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 20041 uzavřené mezi 

Městem Týnec nad Sázavou  a  T Mobile Czech republic a.s. dle předloženého návrhu – 
Příloha č. 2 tohoto zápisu.  

 
 
16/15   Rada schválila návrh na prodej rekreační buňky v tábořišti Nová Živohošť. 
 
                                                 Plnění usnesení č. 1 až 16/15 zajistí p. Ondřichová. 
 
 
17/15 Rada rozhodla přidělit garsoniéru byt č. 410 v DPS I. čp. 520 p.Vlastě Kovářové, dosud  

bytem Krusičany 59 (Hrusice). 
                                        Zajistí p. Zemanová. 
      
18/15  Rada projednala cenovou nabídku f. Balli s.r.o. „Změny stavebních prací  oproti 

oceněnému výkazu výměr + požadované vícepráce a méněpráce objednatelem a 
uživatelem“ při akci „Zateplení a výměna oken základní školy“ a ukládá dořešit některé 
dílčí ceny. Rada schválila princip financování : část a) hradí město, část b) a c) hradí škola  

                                           Zajistí Ing. Burešová. 
 
19/15   Rada schválila uzavření smluv o partnerství: 

s Divadlem Netopýr o.s., Posázaví o.p.s., Tělovýchovnou jednotou JAWA METAZ Týnec 
nad Sázavou, Mateřským centrem Motýlek a Technickými službami Benešov, s.r.o. na 
spolupráci při projektu "Týnecká setkání" pro výzvu č.16 ROP Střední Čechy. ,  

                                     Zajistí Ing. Burešová.  
 
20/15 Rada projednala dopis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci 

žádosti města o bezúplatný převod č.p. 90 v Týnci n.S. a souvisejících pozemků. Na 
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základě nových informací (bezúplatný převod na město prakticky nepřichází v úvahu) 
rada rozhodla o převod se dále neucházet. 

                                                           Zajistí starosta. 
 
 
21/15  Rada schválila převod členství  v BD Bystřice (Kněžina) z p. Vojtěcha Šafraty na Ing. 

Miroslava Šafratu na základě dohody o převodu členství v družstvu a souhlasu nabyvatele 
členství uzavřené dne 27.6.2008. 

                                                          Zajistí p. Ondřichová. 
 
 
22/15  Rada stanovila minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do 

zastupitelstva kraje 2008 - 6 členů včetně zapisovatele. Pro okrsky s počtem voličů do 300 
stanovila rada počet členů na 4 včetně zapisovatele. 

 
 
  
C) Různé: 

 
Ing. Petrášek: v Lipové ulici jsou spadlé větve od poslední vichřice v závěru června t.r.  

                                                                          Zajistí: starosta 
 
            p. Albl informoval o připravované změně v organizaci činností kulturního střediska. 

(Odchod p. Z. Němcové z MěÚ, nový způsob zajištění služeb)                                    
 

=Konec jednání v 17:55 hod=   
 
 
Program dalších jednání v roce 2008:  
rada:   25.8., 8.9., 22.9., 6.10.,20.10., 10.11., 24.11., 15.12.      
zastupitelstvo 15.9., 3.11., 8.12.  
 
 
 
 

                  
 

 
  

 
 


