
 
Z á p i s  č. 16/2008 

 
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.9.2008   

 
 
 
 
Přítomní členové rady: 
 
Z. Březina 
Mgr. M. Kadrnožka  
Ing. M. Burešová 
Ing. J. Petrášek 
Mgr. G. Žďárská 
 
  
Omluven:  ---   
 
 
 
Přizváni:   p. Albl - tajemník MěÚ  
                         p. Zemanová - vedoucí sociálního odboru 
                         p. Černá - vedoucí finančního odboru 
   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  1.9.2008   
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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 
  
1/16 Rada vyhověla žádosti p. Zd. Březiny, bytem Brodce čp. 21, o uzavření Smlouvy o zápůjčce 

místnosti pro úklid ve 3. nadzemním podlaží domu čp. 525 v Týnci n/S. Místnost bude zapůjčena 
za účelem uskladnění osobních věcí. Smlouva se uzavírá na dobu od 1.9.2008 do 31.12.2008.   

 
2/16 Rada schválila návrh na zvýšení  nájemného -  ceny za m2/měsíc pronajímané bytové plochy 

v souladu se zákonem č 107/2006 a Sdělením MMR uveřejněným ve sbírce zákonů pod. č. 214.  
Zvýšení bude účinné od 1.1.2009. 
Byty bez snížené kvality:  dosud 25,00  Kč/m2, nově 36,98 Kč/m2                                                  

dosud 21,65 Kč/m2, nově 34,42 Kč/m2 
            Byty se sníženou kvalitou       dosud 18,12 Kč/m2, nově 29,86 Kč/m2   
                                                    dosud 15,30 Kč/m2, nově  27,45 Kč/m2 
            Byty v DPS čp. 520 a 525      dosud 30,46 Kč/m2, nově 36,98 Kč/m2 

            Byty v domě čp. 13 a 67         dosud 30,46 Kč/m2, nově  36,98 Kč/m2 

       Změna nájemného se netýká bytu č. 36 v čp. 275 v Týnci n/Sáz. 
             
3/16 Rada nevyhověla žádosti p. P. Sarkoziho o převedení nájemní smlouvy na byt, který užívá v čp. 

25 na Brodcích, na spoluuživatelku předmětného bytu.   
 
4/16 Rada vyhověla žádosti p. M. Fellerové, bytem Chrást n./S., o dodatečné povolení uložení 

vodovodního potrubí na užitkovou vodu do pozemku p. č. 4250/1 a 4276/14 v k. ú. Týnec n/S. 
 
5/16 Rada vyhověla žádosti firmy Magnólie zahrada-řezivo, Týnec n/S., o souhlas s umístěním 

reklamní tabule o velikosti 0,6 m2  na obecní pozemek p. č.  3862/3 v k. ú. Týnec n/S. ve směru od 
Prahy. 

 
6/16  Rada vyhověla žádosti  Ing. Aleny Pivoňkové, bytem Praha, o souhlas se vstupem do obecního 

pozemku p. č. 2982/30 v k. ú. Týnec n/S. a napojení budoucího rod. domku na pozemku p. č. 
2957/29 v k. ú. Týnec n/S. na kanalizaci.  

 
7/16 Rada dala kladné vyjádření ke stavbě el. zařízení na akci - Zbořený Kostelec, kabelové vedení 

NN 0,4kV pro napojení objektů na p. č. 4350/14,15,16,17 v k. ú. Týnec n/S. Žadatelem je  fy 
Krásnohorská elektro s.r.o.   

 
8/16 Rada vyhověla žádosti p. J. Křivánka, bytem Pecerady 165, o souhlas s vybudováním sjezdu  přes 

obecní pozemek 2292/3 v k. ú. Pecerady na pozemek p. č. 798/16 v k. ú. Pecerady. 
 
9/16 Rada vyhověla žádosti vlastníků nemovitostí v k. ú. Čakovice v zastoupení p. J. Šamlota               

o souhlas s napojením příjezdové komunikace od jejich nemovitostí na obecní komunikace 2012/1 
v k. ú. Čakovice. Podmínkou platnosti souhlasu je, aby příjezdová komunikace   měla asfaltový 
nebo dlážděný povrch. 

 
10/16 Rada schválila návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 

investorem stavby „Týnec n/S., přeložka tel. vedení na pozemku p. č. 3080/4 v k. ú. Týnec n/S.       
a Městem Týnec n/S. Věcné břemeno spočívá ve zřízení a provozování podzemního vedení             
a zařízení veřejné telekomunikační sítě, umožnění vstupu na pozemky k provedení nutných oprav, 
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případně odstranění havárie na pozemku p. č. 3080/103 v k. ú. Týnec n/S. Věcné břemeno je 
úplatné za cenu 650,- Kč. 

 
11/16 Rada vyhověla žádosti FK Metaz Týnec n/S. o krátkodobý pronájem pozemků p. č. 3073/13, 

3077/19 a 3073/1 v k. ú. Týnec n/S. za účelem pořádání týneckého posvícení v době od 22. 10. do 
6. 11. 2008. 

 
12/16 Na základě schválení záměru v jednání rady dne 28. 7. 2008 schválila rada návrh prodat 

maringotku na Nové Živohošti ve výběrovém řízení za nejvyšší nabídnutou cenu. Nejnižší 
nabídkovou cenu stanovila rada ve výši 69.000,- Kč.   

 
 
13/16 Rada projednala žádost manželů Zvárových, majitelů domu čp. 437 v ul. Pod Školou v Týnci 

n/S., o majetkové vypořádání k pozemku par. č. 3006/11 o výměře 293 m2 v k. ú. Týnec n/S.           
a schválila pronájem uvedeného pozemku za cenu 5,- Kč/m2/rok.     

                               Plnění usnesení č. 1/16 až 13/16 zajistí p. Ondřichová. 
 
 
14/16 Rada doporučila zastupitelstvu nevyhovět žádosti p. P. Zadražila, bytem Týnec n/S., o prodej 

obecních pozemků parc. č. 3000/2 o výměře 954 m2 a pozemku st. č. 176 o výměře 293 m2 v k. ú. 
Týnec n/S. (Farský kopec – bývalý Daňkův dům). O prodeji pozemku je možné uvažovat až po 
případné změně územního plánu. Úvaha o této změně bude projednána se zpracovatelkou 
územního plánu.   

                                                                Zajistí tajemník MěÚ. 
 
 
15/16  Rada doporučila zastupitelstvu nevyhovět žádosti p. P. Belovického, bytem Týnec n.S., o prodej 

částí obecních pozemků p.č. 3080/148 a 3116/1 v k. ú. Týnec n/S. o celkové výměře 338 m2.   
 
 
16/16 Rada doporučila zastupitelstvu vyhovět žádosti p. Ing. Zb.  Zazvonila, bytem Praha,                   

o prodej částí obecního pozemku parc. č. 4067 v k. ú. Týnec n/S.(Chrást n/S) o celkové výměře cca 
90 m2 - s tím, že podél komunikace zůstane pruh o šíři 1m ve vlastnictví města. Cena 150,- Kč/m2+ 
náklady s převodem spojené.  

 
                                            
17/16  Rada doporučila zastupitelstvu schválit návrh na odkoupení cca 293 m2 pozemku parc. č. 924     

(k oplocení) v k. ú. Čakovice u Řehenic od společnosti FLM Capital a Consulting spol. s.r.o. 
Praha. Na této části pozemku se nachází část fotbalového hřiště v Čakovicích.  Cena 150,- Kč/m2.   

 
 
18/16   Rada doporučila zastupitelstvu vyhovět  žádosti p. P. Dubovského, bytem Čakovice.,  o prodej 

části obecního pozemku parc. č. 971/1 v k. ú. Čakovice u Řehenic o výměře cca 56 m2 za cenu 
150,- Kč/m2+ náklady s převodem spojené.    

 
 
19/16 Rada doporučila zastupitelstvu vyhovět  žádosti  manželů Houdkových, bytem Říčany, o prodej 

části obecního pozemku parc. č. 1285/16 v k. ú. Čakovice u Řehenic o výměře cca 75 m2 za cenu 
150,- Kč/m2+ náklady s převodem spojené. 

 
 
20/16  Rada projednala žádost p. F. Bohuslava, bytem Krusičany, o směnu obecních  pozemků pč. 171 

o výměře 6192 m2, PK č. 172 o výměře 3672 m2 a části pozemku p. č. 3769/3 v k. ú. Krusičany za 
jím nabídnuté pozemky – viz. příloha. O koupi pozemků za cenu 150,- Kč/m2 nemá p. Bohuslav 
zájem. Rada nedoporučila zastupitelstvu vyhovět žádosti  z důvodu, že nabízená protihodnota 
není pro město zajímavá.    

  



 4

 
21/16  Dne 6. 10. 2006 schválilo zastupitelstvo města směnu části obecního pozemku parc. č. 33 za část 

pozemku parc. č. 137/2 ve vlastnictví Ing. Marka vše v k. ú. Krusičany dle stávajícího oplocení. Při 
zpracování geometrického plánu bylo zjištěno, že Ing. Marek má oploceno 28 m2 obecního 
pozemku parc. č. 3773, 77 m2 obecního pozemku parc. č. 33 a 10 m2 obecního pozemku p. č. 
3774/1. Celkem tedy 115m2. Město užívá jako komunikaci 19 m2 pozemku parc. č. 137/2, 15 m2 
pozemku parc. č. 3774/2 a 4 m4 pozemku parc. č. 123/1 ve vlastnictví p. Ing. Marka. Celkem tedy 
38 m2.  Rada doporučila zastupitelstvu schválit směnu pozemků  a rozdíl výměr vyrovnat ve 
výši 150,- Kč/m2.  

 
 
22/16  Rada doporučila zastupitelstvu schválit směnu části obecního pozemku  parc. č. 4250/1                  

o výměře cca 300 m2 v k. ú. Týnec  n/S. (Chrást n/S.)  za pozemek parc. č.  4286/2 o výměře 22 m2 
v k. ú. Týnec n/S, který je součástí obecní komunikace v Chrástě n/S. -  bez finančního vyrovnání 
vzhledem ke stavu pozemku p. č. 4250/1 a letitému bezúplatnému využívání pozemku ve 
vlastnictví manželů Jirákových.   

 
 
23/16  Dne 13.6. 2005 schválilo zastupitelstvo města směnu části obecního pozemku parc. č. 4636/1 za 

část pozemku parc. č. 4534/14 ve vlastnictví p. V. Hrušky vše v k. ú. Týnec n/S. (Zb. Kostelec). Při 
zpracování geometrického plánu bylo zjištěno, že by měl být směněn ještě 1m2 obecního pozemku 
parc. č. 4636/2 v k. ú. Týnec n/S. (Zb. Kostelec). Město směňuje 39 m2 za 17 m2. Rada doporučila 
zastupitelstvu schválit směnu pozemků a rozdíl výměr vyrovnat ve výši 150,- Kč/m2.  

                                                  
 
24/16 Rada nedoporučila zastupitelstvu vyhovět žádosti fy I.S. stavby s.r.o., o koupi pozemku p. č. 

3126/1 v k. ú. Týnec. 
 
 
25/16  Rada vyhověla žádosti p. Ing. Zb. Zazvonila, bytem Chrást, o souhlas se vstupem do obecního 

pozemku p. č. 4286/1 v k. ú. Týnec n/S. a uložení vodovodní přípojky. 
                                           Plnění usnesení č. 15 až 25/16 zajistí p. Ondřichová. 
 
 
26/16 Rada rozhodla přidělit garsonieru č. 302  v domě s peč. službou čp. 525 p. V. Richterové, dosud 

bytem Praha.  
                                                                 Zajistí p. Zemanová. 
 
 
27/16   Rada doporučila zastupitelstvu schválit  II. změnu rozpočtu města pro rok 2008 

 Zajistí p. Černá. 
 

 
28/16 Rada projednala možnost uzavření smluv s klienty o pravidelném odebírání pečovatelských 

služeb a uložila projednat opětovně tuto problematiku s právním zástupcem města, se sociální 
komisí při radě města a s vedením pečovatelské služby.  

                                                                Zajistí starosta. 
 
 
29/16 Rada stanovila program jednání zastupitelstva dne 15.9.2008: 

majetkové převody 
II. úprava rozpočtu města 2008 
překlenovací úvěr na akci „Zateplení školy“ 
závěrečný účet zpráva o výsledcích přezkumu hospodaření svazků obcí  
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30/16   Rada rozhodla přidělit městské knihovně 6.000,- Kč z výtěžku z hracích automatů na nákup knih 
pro děti v rámci akce „ První krok do kouzelného světa čtenářů“. 

                                                                Zajistí p. Černá. 
 
 
31/16   Rada schválila s účinností od 1. srpna 2008 nový Platový výměr ředitelky ZŠ Týnec nad Sázavou 

Mgr. Váňové.  
                                                                 Zajistí místostarosta. 
 
 
32/16   Rada vzala na vědomí  informace o probíhajících jednáních o vzniku domu dětí v "Jawa klubu" 

- společný projekt Jednoty bratrské (JB) a Města 
- financování mezd z MŠMT 
- financování provozních nákladů - JB 
- podpora činnosti spolků - Město 

  
 
 
  
C) Různé                                                                    ----- 
                                                                        
                                                          =Konec jednání v 18:20 hod=   
 
 
 
Program dalších jednání v roce 2008:  
rada:    22.9., 6.10., 20.10., 10.11., 24.11., 15.12.      
zastupitelstvo 15.9., 3.11., 8.12.  


