
 
Z á p i s  č. 21/2008 

 
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 24.11.2008   

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

 
 
 
 
 
 
 ……..………….. ………………… 
 podpis radního podpis místostarosty 
 
 
 
V Týnci nad Sázavou dne  24.11.2008   
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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 
  
1/21 Rada schválila uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Týnec n/S. a paní Romanou 

Rohlíčkovou na byt č. 5 v čp. 13 v Týnci n/S. Platnost nové smlouvy od 1.1.2009 na dobu 
určitou do 30.6.2009.  

 
2/21 Rada schválila uzavření budoucí smlouvy na 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 pozemcích p.č. 
3091/1, 3092/47, 3092/81, 3092/82, 3091/2 v k.ú. Týnec n/S. Věcné břemeno je úplatné, 
cena činí 5750,- Kč. 

 
3/21 Rada dala kladné stanovisko ke stavbě STL plynové přípojky k parc. č. 4024 v k.ú. 

Týnec n/S. (Chrást n/S.). Plynová přípojka bude umístěna na pozemcích p.č. 4251/1, 4314 
v k.ú. Týnec n/S.  ANO 

 
4/21 Rada udělila předběžný souhlas s uložením kabelu NN do pozemku ppč. 1000/3, 1000/4 

a PK č. 3785 v k.ú. Krusičany (Hrusice).  
 
5/21 Rada projednala připomínky pohřební služby Charón, budoucího nájemce smuteční 

obřadní síně v Týnci n/S. k návrhu nájemní smlouvy. Připomínkám vyhovuje a schvaluje  
uzavření smlouvy se zapracovanými úpravami. 

 
6/21 Rada bere na vědomí informaci o stavebním záměru - stavba rekreační chaty na pozemku 

4417/7 v k.ú. Týnec n/S. (Zbořený Kostelec).  
 
7/21 Rada dala kladné 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.  

 
8/21 Rada schválila uzavření budoucí smlouvy na 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. 
3115/113 a 4281 v k. ú. Týnec n/S. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 2.300,- Kč. 

 
9/21 Rada schválila uzavření smlouvy mezi JAWA Moto spol. s r. o. a Městem Týnec n/S. na 

pronájem garáže pro auta TRANZIT a ŠKODA FORMAN s platností od 1. 12. 2008 na 
dobu neurčitou za cenu 900,- Kč/měsíc. 

   Plnění usnesení č. 1/21 až 9/21 zajistí p. Ondřichová 
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10/21 Rada rozhodla o vyplacení odměn za výsledky práce v roce 2008 ředitelkám 
příspěvkových organizací  p. Mgr. Váňové, p. PaedDr. Jandové a p. K. Beranové - všem 
ve výši jednoho měsíčního platu. Splatnost ve výplatě za měsíc listopad 2008. 

   Plnění usnesení zajistí tajemník 
 
11/21 Rada doporučila zastupitelstvu schválit IV. úpravu rozpočtu města 2008 
 
12/21 Rada projednala návrh rozpočtu města na rok 2009 
 
13/21 Rada stanovila program jednání zastupitelstva dne 8. prosince 2008 

 IV. úprava rozpočtu města 2008 
 rozpočet města 2009 

 
 
 
C) Různé                                                                     

----- 
 
 

=Konec jednání v 17:30 hod= 
 
 
 
Program dalších jednání v roce 2008:  
rada: 15.12. 
zastupitelstvo:  8.12. 


