
 
Z á p i s  č. 18/2008 

 
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 6.10.2008   

 
 
 
 
Přítomní členové rady: 
 
Z. Březina 
Mgr. M. Kadrnožka  
Ing. Burešová 
Ing. J. Petrášek 
Mgr. G. Žďárská 
 
  
Omluven:     
 
 
 
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  6.10.2008   
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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 
  
 
1/18 Rada vyhověla žádosti  nájemce bytu č. 15, Brodce čp. 21, o souhlas s převodem nájemní  

smlouvy a budoucí kupní smlouvy  na výše uvedený byt.  
 
2/18 Rada dala kladné stanovisko  k dodatečnému povolení stavby ČOV na pozemku p. č. 

993/7 v k. ú. Čakovice.  
 
3/18 Rada schválila uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi p. J. 

Čelikovským a B. Čelikovskou, oba bytem Pecerady (oprávnění) a Městem Týnec n/S. 
(povinný). Věcné břemeno se týká práva umístění, zřízení a provozování plynové skříně a 
uložení plynovodu na obecním  pozemku p. č. 2218/11 v k. Pecerady. Břemeno je 
bezúplatné. 

 
4/18 Rada rozhodla vyhovět žádosti p. V. Pazderové, bytem Týnec n/S., a nevyužít 

předkupního práva na bytovou jednotku č. 268/8 v domě čp. 268 v Týnci n/S. a na podílu 
nebytového prostoru 268/13 v témže domě.  

 
5/18 Rada  vzala na vědomí informaci p. L. Skočdopolové o záměru přístavby rod. domku na 

pozemku stp. č128 v k. ú. Týnec n/S. a stavby zahradního domku o výměře max. 15 m2. 
 
6/18 Rada dala záporné stanovisko k návrhu parkovacího stání pro bytový dům čp. 56 

v Týnci n/S. na obecních pozemcích p. č. 3024/2 a 3811/9 v k. ú. Týnec n/S.   
 
7/18 Rada dala kladné stanovisko ke stavbě Pecerady - kNN pro č. k. 798/16 p. Křivánek          

a souhlas s vydáním územního souhlasu pro tuto stavbu.  Stavba je realizovaná na 
obecním pozemku p. č. 2292/3 v k. ú. Pecerady. 

 
8/18 Rada schválila 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. č. 
2292/3 v k. ú. Pecerady. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 300,- Kč. 

 
9/18 Rada dala kladné stanovisko ke stavbě Podělusy - kNN posílení pro č. evid. 30                 

a k vydání územního souhlasu pro tuto stavbu.  Stavba je realizovaná na obecním pozemku 
p. č. 3141/20  v k. ú. Podělusy. 
                     

 
10/18  Rada schválila uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ 

Distribuce, a.s. se sídlem Děčín (oprávněný) a Městem Týnec n/S. (povinný). Věcné 
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břemeno se týká práva umístění, zřízení a provozování el. zařízení na pozemku p. č. 
3141/20 v k. ú. Podělusy. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 350,- Kč. 
                          Plnění usnesení č. 1/18 až 10/18 zajistí p. Ondřichová. 

 
   
11/18 Rada projednala znění usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 15. září t.r. a uložila splnit 

úkoly dle bodu III tohoto usnesení.     
                                                                   Z: starosta                   
   
 
12/18  Rada upřesnila znění  bodu 2.1.3 v dokumentaci  Územního rozhodnutí stavby Týnec 

nad Sázavou - U Hájenky - lokalita pro výstavbu bytových domů. V části „SO - 11 - 23 
rodinný dům 1-12“ se nově stanovuje zastavěná plocha - „do 150m2 + 15 %.“ 

      
 
13/18 Rada nevyhověla žádosti manželů Vrňatových o změnu  Územního rozhodnutí stavby   

Týnec nad Sázavou - U Hájenky - lokalita pro výstavbu bytových domů.     
 
                                            
14/18  Rada stanovila vstupné na koncert festivalu Podblanický hudební podzim, konaný dne 

21.11. 2008 ve Společenském centru Týnec na 150,- Kč.  Dále rada rozhodla o konání  
V. plesu města dne 31.1.2009 a stanovila vstupné ve výši 50,- 100,- a 150,- Kč podle 
platného a dosud používaného klíče. Rada navrhuje uspořádat tombolu obvyklým 
způsobem a ukládá jednat se spol. JAWA o získání 1. ceny do tomboly v podobě 
motocyklu.      

 
 
 
C) Různé                                                                    ----- 
                                                                        
                                                          =Konec jednání v 17:00 hod=   
 
 
 
Program dalších jednání v roce 2008:  
rada:     20.10., 10.11., 24.11., 15.12.   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


