
Z á p i s č. 1/2010

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 18.1.2010  

Přítomní členové rady:

Z. Březina 
Mgr. M. Kadrnožka
Ing. Burešová
Mgr. Žďárská
Ing. Petrášek

       

Omluven:   p. Albl - tajemník Měú

Přizváni:
             p. Ondřichová - vedoucí odboru majetku     

p. Zemanová - vedoucí sociálního odboru

Program jednání:

1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé

……..………….. …………………
podpis starosty podpis místostarosty

V Týnci nad Sázavou dne  18.1. 2010  
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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

1/1 Žádost p. M. Vycpálkové o změnu využití nebytového prostoru v domě čp. 13 v Týnci 
n/S. oproti původní nabídce výběrového řízení - z kadeřnictví na prodejnu textilu + žádost 
o výměnu oken v tomto nebytovém prostoru.   

             Rada souhlasí se změnou využití s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 
1.2.2010. Výměnu oken rada zatím nedoporučuje z finančních důvodů.
Schváleno 5 - 0 - 0.       
            

2/1 Návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě čp. 13 v Týnci n.S. mezi 
městem a p. I. Míškovou, stávající nájemkyní výše uvedeného bytu. Platnost smlouvy od 
1.2. do 31.7.2010.
Schváleno 5 - 0 - 0.

3/1 Žádost p. J. Jahody, bytem Krusičany, o souhlas s napojením odpadního potrubí z DČOV 
na pozemku stp. č. 152 v k. ú. Krusičany do stávající dešťové kanalizace na obecním 
pozemku parc. č. 3779 v k. ú. Týnec n/S.

   Schváleno 5 - 0 - 0.

4/1 Žádost AZ Elektrostav, a.s., se sídlem v Nymburce, o vyjádření k projektu stavby –
upřesnění typu pilířů na akci: Týnec nad Sázavou – kNN Jílovská, Sadová, č. stavby IE-
12-60001991.

              Rada souhlasí s užitím standardních plastových pilířů   5 - 0 - 0.

5/1 Projednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod pozemků a podílu na domech 
v sídlišti Na Kněžině uzavřené mezi městem (budoucí prodávající) a Bytovým družstvem 
Bystřice (budoucí kupující).
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0.

6/1 Projednání převodu pozemků PK č. 1150 o výměře 150 m2, 1151 o výměře 132 m2, 1152 
o výměře 103 m2 a parc. č. 1147/2 o výměře 101 m2 a 1147/5 o výměře 164 m2 vše v k. ú. 
Čakovice do vlastnictví města, neboť pozemky jsou součástí příjezdové cesty. 
Rada rozhodla projednat postup v zastupitelstvu      5 - 0 - 0.

7/1 Žádost p. M. Touše a p. K. Kubištové, bytem Brodce, o prodej části obecního pozemku 
parc. č. 895/15  - orná půda   v k. ú. Pecerady. 
Rada doporučila zastupitelstvu schválit prodej pozemku za cenu 150,- Kč + náklady 
s převodem spojené + zaměření části obecních pozemků PK č. 874/1 a PK 910 v k. ú. 
Pecerady sloužících jako komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0. 

8/1 Rada vzala na vědomí převod členství v BD Bystřice z p. M. Skružné na p. M. Křížovou  
a souhlasí s podpisem nájemní smlouvy s p. M. Křížovou.

Plnění usnesení č.1/1 až 8/1 zajistí p. Ondřichová.



3

9/1   Návrh sociální komise  na uzavření smlouvy o nájmu  bezbariérového bytu 1 + 1 v DPS 
I. čp. 520 mezi městem a manželi  J. a A. Beránkovými,  bytem Týnec n.S. 
Schváleno 5 - 0 - 0.           Zajistí p. Zemanová.

10/1 Rada projednala usnesení zastupitelstva ze dne 14.12.2009 a zkontrolovala průběžné 
plnění tohoto usnesení.

                

11/1 Rada stanovila program jednání zastupitelstva dne 8.2.2010:
Majetkové převody 
Návrh na změnu Regulačního plánu Centrum občanské vybavenosti
Úvěr na investiční akce 
Rozpočet města pro rok 2010
Obecní lesy Benešovska - návrh změny účetního sledování

              Schváleno 5 - 0 - 0.          Zajistí starosta.

12/1 Rada potvrdila své usnesení č. 18/16 z jednání dne 19.10.2009 k žádosti p. P. Zadražila   
o změnu Regulačního plánu Centrum občanské vybavenosti. V nové žádosti ze dne 
11.12.2009 p. Zadražil požaduje, aby pozemek č. 3089/16 v jeho vlastnictví byl 
specifikován jako plocha zastavitelná - stavbou odstranitelnou, o zastavěné ploše do 20 
m2. Věc je v kompetenci zastupitelstva. 
Rada tuto změnu regulačního plánu nedoporučila.
Neschváleno 0 - 5 - 0.         Zajistí starosta.  

             
13/1 Rada doporučila zastupitelstvu ke schválení 2. verzi (ze dne 11.1.2010) návrhu rozpočtu 

města pro rok 2010. 
Schváleno 5 - 0 - 0.

14/1 Rada projednala návrh svazku obcí Obecní lesy Benešovska na změnu způsobu účetního 
sledování - dle procentního podílu výměry  lesních pozemků jednotlivých členských obcí 
(viz příloha). Rada nemá k návrhu připomínky a doporučila zastupitelstvu návrh přijmout.
Schváleno 5 - 0 - 0.

C)Různé:

Mgr. Ždárská:  připomínka k zimní údržbě autobusového nádraží v období prvního nárazu        
sněhové „kalamity“. Dále děkuje p. J. Drábkovi za pomoc při zimní údržbě v Peceradech. 
Upozorňuje na výmol v komunikaci SÚS u knihovny.

-------
Konec jednání v 18:20 hod.

Termíny jednání v roce 2010:

rada:  1.2., 22.2., 8.3., 22.3., 12.4., 26.4., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 26.7., 30.8., 13.9., 4.10., (25.10. ?)                              

zastupitelstvo: 8.2., 29.3., 3.5., 21.6., 20.9., 18.10.   

pracovní zastupitelstvo:  dle potřeby  




