
 
Z á p i s  č. 2/2010 

 
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.2.2010   

 
 
 
 
 Přítomní členové rady: 
 
 Z. Březina  
 Mgr. M. Kadrnožka 

 Mgr. Žďárská 
 Ing. Petrášek  

         
  
 Omluven:   Ing. Burešová 
 
 

 
 
 
 Přizváni:  p. Albl - tajemník MěÚ  

              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  1.2. 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 

 
1/2 Žádost p. M. Švestky o souhlas s podnájmem bytu č. 11 v Brodcích čp. 21 a to p. L. 

Thámové, trvale bytem Týnec n/S. a p. M. Haškovi, trvale bytem Kunice. P. Švestka žádá 
o nový souhlas z důvodu neuskutečnění podnájmu p. D. Havlíčkovi. 

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
 
2/2 Žádost p. M. Weisové, bytem Kamenice, o ukončení platnosti  smlouvy uzavřené dne 29. 

11. 2005 mezi žadatelkou a Městem Týnec n/S. o pronájmu části pozemku p. č. 4276/32 
v k.ú. Týnec n/S. Nájemní smlouva bude ukončena dle smluvní výpovědní lhůty ke 30. 4. 
2010. 

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
 
3/2 Žádost MUDr. E. Paroulkové, bytem Pecerady, o souhlas se změnou smlouvy o nájmu 

nebytového prostoru Na Kněžině 38. P. Paroulková požaduje do nájemní smlouvy 
zakotvit ustanovení, které by ji umožňovalo odepisování technického zhodnocení 
pronajatého prostoru.   

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
 
4/2 Informace o stavebním záměru p. J. Březiny, bytem Praha, v souladu s § 104 zák. č. 

183/2006 Sb. - stavba RD se sedlovou střechou na pozemku p.č. 3119/15 v k.ú. Týnec 
n/S. vzdáleného 5m od hranice pozemku.  

 Rada vzala na vědomí 4 - 0 - 0. 
 
5/2 Oznámení p. M. Vycpálkové, bytem Týnec n/S., o zrušení žádosti o přidělení nebytového 

prostoru v čp. 13 v Týnci n/S.  
 Rada vzala na vědomí 4 - 0 - 0. 
 
6/2 Převod členství v BD Bystřice z p. M. Štěchové, Na Kněžině 43, na p. J. Znamenáčkovou 

ke dni 31.1.2010 a uzavření smlouvy o nájmu bytu č. B62, Na Kněžině 43, s p. J. 
Znamenáčkovou na dobu určitou od 1.2.2010 do 31.1.2011.  

 Rada vzala na vědomí 4 - 0 - 0. 
 
7/2 P. T. Čermák podal výpověď z nájmu nebytového prostoru v budově zdravotního 

střediska. Na základě této informace  rada rozhodla vypsat výběrové řízení na obsazení 
uvedeného prostoru s uzávěrkou 19.2.  a  s nejnižší nabídkovou cenou 470,- Kč /m2 a rok. 

  Schváleno 4 - 0 - 0. 

8/2 Rada vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na poskytnutí úvěru ve výši 9 mil. Kč 
na investiční akce a doporučila zastupitelstvu vítěznou nabídku přijmout. 

 4 - 0 - 0. 
Plnění usnesení č.1/2 až 8/2 zajistí p. Ondřichová. 

 
9/2 Rada na základě návrhu sociální komise rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu bytu  č. 310   

v DPS II. čp. 525  s p. Věrou Novotnou, dosud  bytem Krhanice. 
 Schváleno  4 - 0 - 0 . 
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10/2 Rada nesouhlasí s úhradou neinvestičních nákladů Městu Ostrov za žáky s trvalým 

bydlištěm v Týnci n. S., kteří plní školní docházku v ZŠ v Ostrově. 
              0 - 4 - 0 
 

       
 
C)Různé: 
 
 Starosta informoval o termínu konání Setkání Týnců v Týnci nad Labem - 4. září 2010      

a o výzvě hostujícího města k nabídce naší účasti.  
------ 
 

Konec jednání v 16:30 hod. 
 

 
Termíny jednání v roce 2010:  
 
 
rada:   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:  15.2., 29.3., 3.5., 21.6., 20.9., 18.10.        
 
pracovní  zastupitelstvo:  dle potřeby    


