
 
Z á p i s  č. 17/2008 

 
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 22.9.2008   

 
 
 
 
Přítomní členové rady: 
 
Z. Březina 
Mgr. M. Kadrnožka  
Ing. J. Petrášek 
Mgr. G. Žďárská 
 
  
Omluven:  Ing. Burešová   
 
 
 
Přizváni:   p. Albl - tajemník MěÚ  
                         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  22.9.2008   
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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 
  
1/17 Rada  vyhověla  žádosti p. M. Kosťuna, bytem Chrást n/S., o vydání souhlasu k žádosti   

o územní souhlas ke stavbě vodovodní přípojky a souhlas se vstupem do obecního 
pozemku p. č. 4296/1 v k. ú. Týnec n/S. a uložení vodovodní přípojky. 

 
2/17 Rada nemá námitek k projektu STL plynové přípojky a souhlasí se vstupem do obecního 

pozemku p. č. 4562 v k. ú. Týnec n/S. a s uložením plynové přípojky (žádost p. V. 
Tynklové). 

 
3/17 Rada schválila uzavření  smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene 

mezi STP Net, s.r.o. se sídlem Praha 4 (budoucí oprávněný) a Městem Týnec n/S. 
(budoucí povinný) a Ing. L. Šulistou (investorem). Věcné břemeno spočívá v právu  
zřízení a provozování plynárenského zařízení, v právu vstupu a vjezdu na pozemek 
v souvislosti se zřízením, opravami a rekonstrukcemi distribuční soustavy a plynových 
přípojek na obecním pozemku p. č. 4562 v k. Týnec n/S. Cena věcného břemene činí 500,- 
Kč. 

 
4/17 Rada nemá námitek  k záměru stavby rodinného domku na pozemku p. č. 4139/1 v k. ú. 

Týnec n/S. - Chrást n/S. (žádost p. O. Vychodilové, bytem Praha 10) za podmínky, že 
zůstane funkční stávající dešťová vpusť pro povrchovou vodu z lokality Pod studánkou.   

 
5/17 Rada vyhověla žádosti  p. R. Mácy - projektová činnost ve výstavbě, o souhlas se stavbou 

přístřešku pro 2 osobní automobily včetně plotových zdí, oplocení a zpevněných 
přístupových a příjezdových ploch na pozemcích p. č. 1086/10 a 1086/12 v k. ú. Čakovice. 
K úpravě komunikací je nutné vyjádření vlastníků příslušných pozemků. 

 
6/17  Rada vyhověla žádosti  p. R. Novotné, bytem Praha, o souhlas se vstupem do obecního 

pozemku p. č. 2225 v k. ú. Pecerady a uložení el. přípojky pro rekreační chatu na pozemku 
stp. 430 v k. ú. Pecerady. 

 
7/17 Rada  schválila uzavření Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě 

nízkého napětí mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Týnec n/S. (připojení veřejného 
osvětlení v lokalitě Hlinka). Poplatek je 8.000,- Kč. 

 
8/17 Rada  vyhověla žádosti žádosti p. O. Kohútové, bytem Pecerady, o zřízení věcného 

břemene na pozemku p. č. 856/3 a 856/1 v k. ú. Pecerady z důvodu uložení kabelového 
vedení el. přípojky. Věcné břemeno je bezúplatné. 

 
9/17 Rada vyhověla žádosti  p. P. Horsta, bytem Praha 10, o souhlas s vybudováním 

parkovacího stání na pozemku p. č. 3155/1 v k. ú. Podělusy. 
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10/17 Rada schválila záměr pronajmout smuteční obřadní síň na hřbitově v Týnci n/S.  
                              
 
11/17 Rada projednala žádost odboru výstavby MěÚ v Týnci n/S. o stanovisko k záměru 

stavby rodinného domu na pozemku p. č. 3204/4 v k. ú. Podělusy o výměře 768 m2, který 
je určen pro zástavbu jen v části. Rada trvá na tom, že stavba musí být umístěna 
v souladu s územním plánem, tzn. že s předloženým záměrem nesouhlasí. 
                    Plnění usnesení č. 1/17 až 11/17 zajistí p. Ondřichová. 

 
 
12/17 Rada rozhodla udělit ocenění Významný občan města pro rok 2008 paní Jiřině 

Hametové, paní MUDr. Vlastě Vlčkové a panu Josefu Zemanovi (Svaz chovatelů 
drobného zvířectva).  

                                                      Zajistí tajemník MěÚ (p. Němcová). 
     
13/17 Rada schválila Rozpočtový výhled města na roky 2009-2011.       
                              
   
14/17 Rada rozhodla podpořit činnost Tělovýchovné jednoty zrakově postižených ZORA Praha 

částkou 1.000,- Kč z rozpočtu města.  
                                                        Zajistí p. Černá. 
 
         
15/17  Rada jmenovala  do školské rady za město jako zřizovatele: p. Janu Chroustovou, p. Mgr. 

Martina Kadrnožku a p. Dagmar Kudrnovou.   
 
 
16/17 Rada schválila výjimku v počtu dětí ve třídách v MŠ Týnec nad Sázavou.    
 
                                            
17/17  Rada schválila poskytnutí odměny ředitelce Mateřské školy a Základní školy  Týnec nad 

Sázavou z rozpočtu příslušných příspěvkových organizací.   
 
 
 
C) Různé                                                                    ----- 
                                                                        
                                                          =Konec jednání v 18:00 hod=   
 
 
 
Program dalších jednání v roce 2008:  
rada:     6.10., 20.10., 10.11., 24.11., 15.12.   
    
 
 
 
 
 


