
 
Z á p i s  č. 19/2008 

 
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 20.10.2008   

 
 
 
 
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 
                         p. Černá - vedoucí finančního odboru   
 
 
 
Program jednání: 
 
A) Kontrola minulého zápisu 
B) Nová usnesení  
C) Různé 

 
 
 
 
 
 
 ……..………….. ………………… 
 podpis starosty podpis místostarosty 
 
 
 
 
V Týnci nad Sázavou dne  20.10.2008   
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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 
  
 
1/19  Rada schválila návrh na  úpravu nájemného v bytě č. 112, Na Kněžině čp. 40, Týnec n/S-  

Brodce ze sazby 30,46 Kč/m2 na novou sazbu 36,98 Kč/m2 s účinností od 1.1.2009.  
 
  
2/19   Rada vyhověla žádosti p. L. Hládečka, bytem Chrást n.S., a dala souhlas s vydáním 

územního souhlasu  s umístěním a provedením navržené stavby  vodovodní přípojky 
k objektu čp. 18 v Chrástě n.S. a současně souhlas se vstupem do obecního pozemku p.č. 
4296/1 v k. ú. Týnec n/S. a s uložením uvedené přípojky.  

   
 
3/19 Rada vyhověla žádosti p. Z. Hanče ml., bytem Týnec n.S., o vyjádření souhlasu 

s vydáním územního souhlasu  s umístěním a provedením navržené stavby  ocelové garáže 
na pozemku č. 3154/13 v k. ú. Podělusy.  

 
 
4/19    Rada nedoporučila zastupitelstvu schválit  prodej části pozemku p. č. 2077/4 v k. ú. 

Pecerady.  
 
 
5/19 Rada doporučila zastupitelstvu schválit žádost manželů Fischerových, bytem Praha,         

o prodej částí obecního pozemku p. č. 2007/3 v k. ú. Čakovice. Části oploceného pozemku  
prodat za cenu 150,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Dále rada schválila pronájem 
části pozemku o výměře 4x20 m za cenu  9,- Kč/m2/rok. 

   
 
6/19 Rada doporučila zastupitelstvu schválit prodej částí obecního pozemku p. č. 3155/1 v k. 

ú. Podělusy o celkové výměře cca 105m2. Žadateli jsou  p. P. Rus, bytem Praha. a p. D. 
Hruška, bytem Podělusy. Cena činí 150,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

    
 
7/19 Rada doporučila zastupitelstvu vyhovět žádosti p. D. Dvorské, bytem Týnec n/S.,                 

o majetkové vypořádání pozemků v k. ú. Týnec n/S. v jejím vlastnictví a ve vlastnictví 
města dle předloženého návrhu. Rozdíl výměr směňovaných pozemků vypořádat za cenu 
300,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradit společně, každá strana ½. 

  
 
8/19 Rada doporučila zastupitelstvu vyhovět žádosti f. KR KOVO s.r.o. se sídlem 

v Benešově, o prodej pozemku stp. č. 355/2 o výměře 116 m2,  částí obecního pozemku 
PK č. 3787 o celkové výměře 203 m2 a dílu „d“ pozemku PK č. 3785 o výměře 199 m2,  
části pozemku PK č. 3785 o výměře 280 m2, pozemky p. č. 1000/3 a 1000/4, vše v k. ú. 
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Krusičany. Cena činí 150,- Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Pozemek 1000/3 
odměřit s přístavbou kolmo na stavbu tak, aby lípa zůstala na obecním pozemku. Dále 
rada doporučila zamítnout   v zákonném termínu podanou připomínku Ing. Marka.  

 
 
9/19  Rada doporučila zastupitelstvu schválit záměr směny obecních pozemků za nově 

nabídnuté pozemky p. F. Bohuslava, bytem Krusičany. Jedná se o obecní  pozemky pč. 
171 o výměře 6192 m2 , PK č. 172 o výměře 3672 m2 a části pozemku p. č. 3769/3 v k. ú. 
Krusičany.  
                     

 
10/19  Rada schválila pronájem obřadní smuteční síně na novém hřbitově p. J. Filipové, Charon 

pohřební ústav, za cenu 48.000,- Kč/rok s účinností od 1.1.2009. 
                 Plnění usnesení č. 1/19 až 10/19 zajistí p. Ondřichová. 
   
 
11/19 Rada stanovila výši odměn členů výborů a komisí za rok 2008 a výši odměny 

neuvolněných členů rady dle návrhů a příloh zápisu.                                                                        
                                                      Zajistí tajemník MěÚ. 
 
   
12/19  Rada doporučila zastupitelstvu ke schválení III. úpravu rozpočtu města pro rok 2008. 
                                                              Zajistí p. Černá. 
 
 
13/19 Rada schválila návrh Pokynu č. 1/2008 „Fond oprav a modernizace bytového fondu“. 
 
 
14/19  Rada projednala řešení školního stravování a souhlasí s dovozem stravy do školy 

Komenského i v Benešovské ulici. Dále rada projednala nabídku firmy EUREST             
a doporučila zastupitelstvu nabídku přijmout. 

 
                            
15/19  Rada stanovila program jednání zastupitelstva dne 3. listopadu 2008 

-  Majetkové převody 
-  III. úprava rozpočtu města 2008 
-  Řešení školního stravování 

            - Fond oprav a modernizace bytového fondu  
            - Smlouva se SFŽP - přijetí dotace a půjčky na stavbu kanalizace ( pokud budou 

k dispozici potřebné podklady)  
  
  

  
16/19  Rada schválila uzavření Smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře informačního 

systému FENIX se společností Asseco Czech Republic, a.s., která nahrazuje stávající 
smlouvy z důvodu změny používaných modulů. 

 
 
17/19   Rada schválila plán zimní údržby pro období 2008/2009. 
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18/19 Rada schválila uzavření Smlouvy o nájmu části hradního areálu v Týnci nad Sázavou, 

hradní věže a rotundy Cyrila a Metoděje mezi městem a Náboženskou obcí Církve 
Československé husitské v Týnci nad Sázavou. 

 
 
19/19 Rada vzala na vědomí informaci Ing. Burešové o probíhajících jednáních se Státním 

fondem životního prostředí  ve věci smlouvy o dotaci na akci „Zateplení školy“.  
 
 
C) Různé                                                                    ----- 
 
                                                                        
                                                          =Konec jednání v 19:38 hod=   
 
 
 
Program dalších jednání v roce 2008:  
rada:     10.11., 24.11., 15.12.   

    
 
 
 
 


