
 
Z á p i s  č. 20/2008 

 
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 10.11.2008   

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

 
 
 
 
 
 
 ……..………….. ………………… 
 podpis radního podpis místostarosty 
 
 
 
 
V Týnci nad Sázavou dne  10.11.2008   
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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 
  
1/20  Rada schválila uzavření nové nájemní smlouvy mezi Městem Týnec n/S. a paní Simonou 

Bednárovou  na byt č. 10 v čp. 275 v Týnci n/S.  Platnost nové smlouvy od 1.1.2009 na 
dobu určitou do 31. 12. 2009.  

 
2/20 Rada projednala návrh na uzavření nové nájemní smlouvy mezi Městem Týnec n/S. 

a paní Romanou Rohlíčkovou na byt č. 5 v čp. 13 v Týnci n/S. Vzhledem 
k naplánovanému místnímu šetření odkládá rozhodnutí na další jednání. 

 
3/20 Rada schválila uzavření nové nájemní smlouvy mezi Městem Týnec n/S. a  Michaelou a 

Miroslavem Bílými na byt č. 31 v čp. 275 v Týnci  n/S.  Platnost nájemní smlouvy od 
1.1.2009 na dobu určitou do 31. 12. 2009. 

 
4/20 Rada schválila uzavření nové nájemní smlouvy mezi Městem Týnec n/S. a p. Alenou 

Božíkovou na byt  č. 28 v čp. 275 v Týnci  n/S.  Smlouva na dobu  neurčitou.  
 
5/20 Rada schválila uzavření nové nájemní smlouvy mezi Městem Týnec n/S. a p. Jitkou 

Sarkoziovou  na byt č. 8 v čp. 25 Brodce. Platnost nové smlouvy od 1.1.2009 na dobu 
určitou do 31. 12. 2009. 

 
6/20 Rada bere na vědomí informaci o stavebním záměru přístavby rekreační chaty na 

pozemku 4112 v k. ú. Týnec n/S. 
 
7/20 Rada bere na vědomí informaci o stavebním záměru výstavby rodinného domu na 

pozemku p. č. 3107/17 v k. ú. Týnec n/S. 
 
8/20 Rada dala kladné stanovisko ke stavbě Podělusy - kNN pro chaty čp. 24E, číslo stavby 

IV-12-6005096. Stavba je realizovaná na obecním pozemku p. č. 3154/1, 3132/1 v k. ú. 
Podělusy. 

 
9/20 Rada dala kladné stanovisko ke stavbě Týnec nad Sázavou-TS,kVN,KNN V Koutech 

pro potřeby vydání územního rozhodnutí sloučeném se stavebním povolením. Zemní práce 
budou prováděny pouze pomocí podvrtů, startovací jámy budou v zeleném pásu, v případě 
poškození silnice bude provedena obnova povrchu v celé délce (od křižovatky ke 
křižovatce) a šíři. 

 
10/20 Rada dala záporné stanovisko ke stavbě Chrást nad Sázavou-kNN pro č.k. 3916/2 pro 

potřeby vydání územního rozhodnutí sloučeném se stavebním povolením. Stavba je 
realizovaná na obecním pozemku p. č. 3115/113 a 4281 v k. ú. Týnec n/S. Důvodem je 
nevhodné umístění kabelové skříně v zatáčce, kde by vadila dopravní obsluze. 

 
11/20 Rada schvaluje novou cenu za zřízení věcného břemene: 100 Kč/bm, minimálně 5000 Kč 
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12/20 Rada vyhověla žádosti Zdeňka Kuchty, o prodej použitých dlaždic z chodníku kolem 

bazénu v prostoru panelových domů. Cca 20 ks, 10 Kč/kus. 
 
13/20 Rada vyhověla žádosti TOPCON servis s.r.o. Praha, o dočasnou pokládku kabelu STEC 

ze železničního mostu na lávku pro pěší na Brodce ve vlastnictví města po dobu 
rekonstrukce mostu v délce trvání cca 2 měsíce. Před realizací nechat odsouhlasit 
technické řešení 

 
14/20 Rada vyhověla žádosti TOPCON servis s.r.o. Praha o souhlas k využívání obecních cest a 

to ulice K Náklí a U Trati jako příjezd k pozemku firmy FERCOM a.s. a dále k žel. trati. 
provést pasport komunikace před zahájením prací 

 
15/20 Rada dala kladné stanovisko k záměru Jaromíra Biolka, Bisport spol. s r.o. 

na vybudování lanového centra v Týnci n/S. 
 
16/20 Rada dala kladné stanovisko ke stavbě garáže na pozemku p.č. 3080/4 v k.ú. Týnec nad 

Sázavou a k projednání stavby ve zjednodušeném územním řízení (žadatel M.Březinová). 
 
17/20 Rada schválila přidělení bytu v Týnci n/S., ul. Okružní 275 p. Radku Martinkovi, bytem 

Týnec n/S. 
   Plnění usnesení č. 1/20 až 17/20 zajistí p. Ondřichová. 
 
18/20 Rada schválila uzavření Smlouvy o partnerství s firmou BISPORT spol. s r.o. 
   Plnění usnesení zajistí místostarosta. 
 
19/20 Rada schválila změnu způsobu čerpání přidělené dotace Občanskému sdružení zdravotně 

postižených Týnec nad Sázavou 
   Plnění usnesení zajistí Ing. Burešová a p.Černá. 
 
 
 
D) Různé                                                                     

----- 
 
 

=Konec jednání v 17:15 hod= 
 
 
 
Program dalších jednání v roce 2008:  
rada: 24.11., 15.12. 
zastupitelstvo:  8.12. 
 
 
 
 


