
Z á p i s č. 3/2010

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 22.2.2010  

Přítomní členové rady:

Z. Březina 
Mgr. M. Kadrnožka
Ing. Petrášek

       

Omluven:   Ing. Burešová, Mgr. Žďárská, 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 22. 2. 2010  



2

Schůze rady byla zahájena v 15:00 hod. v zasedací místnosti rady.  

A) Kontrola minulého zápisu

Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní.

B) Nová usnesení

1/3 Žádost p. M. Tůmy o souhlas s převodem předkupní a nájemní smlouvy k bytu č. 5, 
Brodce čp. 21, na p. S. Tetíkovou, bytem Praha.
Schváleno 3 - 0 - 0.

2/3 Žádost p. T. Čermáka o ukončení platnosti nájemní smlouvy uzavřené dne 4.9.2006 mezi 
ním a Městem Týnec n/S. na pronájem nebytového prostoru v čp. 510 v Týnci n/S. Žádá o 
ukončení smlouvy dohodou k 28. 2. 2010. 
Schváleno 3 - 0 - 0.

3/3 Žádost sl. Š. Loužecké o souhlas s napojením pozemku p. č. 3504/2 v k. ú. Podělusy, na 
kterém má v úmyslu stavět rodinný dům, na obecní kanalizaci.
Schváleno 3 - 0 - 0.

4/3 Žádost Mgr. G. Novotné Ph.D. o souhlas s napojením pozemku p. č. 4452/1 v k. ú. Týnec 
nad Sázavou, na kterém má v úmyslu stavět rodinný dům, na obecní kanalizaci.
Schváleno 3 - 0 - 0.

5/3 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Telefónica O2 Czech Republik, a.s. 
(oprávněný) a Městem Týnec n/S. (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístění, 
zřízení a provozování el. zařízení na  obecních pozemcích p.č. 3107/12, 3107/20, 3825/2 
v k. ú. Týnec n/S. (Hlinka). Věcné břemeno je úplatné, cena činí 8574,- Kč bez DPH. 
Schváleno 3 - 0 - 0.

6/3 Žádost České pošty Týnec n/S., o souhlas s umístěním poštovní schrány na obecním 
pozemku PK č. 2256/1 v k. ú. Pecerady.
Schváleno 3 - 0 - 0.

7/3 Žádost p. T. Pilníka, v zastoupení manželů Paurových, o souhlas s umístěním garáže       
o rozměrech 6x4 m na pozemku p.č. 3948/6 v k. ú. Týnec n/S.

  Schváleno 3 - 0 - 0.

8/3 Žádost ing. M. Douši, v zastoupení investora Diogenes s.r.o. Kladno, o souhlas 
s umístěním stavby MVE Chrást a Rybího přechodu na pozemku p.č. 4194 v k. ú.   Týnec 
n/S. 
Schváleno 3 - 0 - 0.

9/3 Žádost ing. M. Douši, v zastoupení investora Diogenes s.r.o. Kladno, o souhlas s vedením 
trasy liniové stavby VN Elektropřípojky MVE pro účely územního a stavebního řízení na 
pozemcích p.č. 4194, 3821/6, 3126/1 v k. ú. Týnec n/S.
Schváleno 3 - 0 - 0 .
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10/3 Žádost ing. M. Douši, v zastoupení investora Diogenes s.r.o. Kladno, o souhlas 
s dočasným odnětím pozemku parc. č. 3126/1 v k. ú. Týnec n/S. ze zemědělského 
půdního fondu pro stavbu elektropřípojky.
Schváleno 3 - 0 - 0

Plnění usnesení č.1/3 až 10/3 zajistí p. Ondřichová.

11/3 Rada rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu bytu 1+1 č. 311 v DPS čp. 520 s manželi 
Radnických,  dosud bytem Rabyně - Loutí. 
Schváleno 3 - 0 - 0. Zajistí p. Zemanová.

12/3 Rada rozhodla vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje                    
a modernizace bydlení s termínem uzávěrky přihlášek dne 21.4.2010 do 12:00 hod.
Schváleno 3 - 0 - 0. Zajistí starosta.

      

13/3 Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 v PO ZŠ, ŠJ a MŠ -  pro všechny PO
fond rezervní: 100%, fond odměn: 0%. 

            Schváleno 3 - 0 - 0. Zajistí místostarosta.

14/3 Rada stanovila novou výši vstupného do muzea a na věž takto:
dospělí 30,- Kč, děti 20,- Kč, rodinné vstupné  80,- Kč. Toto vstupné bude vybíráno od 
začátku sezony 2010. 
Schváleno 3 - 0 - 0. Zajistí tajemník.

15/3 Rada rozhodla poskytnout příspěvek Římskokatolické farnosti v Týnci nad Sázavou na 
opravu střechy fary ve výši 40.000,- Kč z výtěžku z VHA. Zatím jde pouze                       
o příslib, plnění až dle vývoje výtěžku z VHA.
Schváleno 3 - 0 - 0. Zajistí Ing. Hrušková.

16/3 Rada projednala návrh kulturních programů v hradním areálu na sezonu 2010                    
a doporučuje projednat podrobnosti se správkyní muzea a s obyvateli areálu.   

Zajistí tajemník.

C)Různé:
------

Konec jednání v 18:10 hod.

Termíny jednání v roce 2010:

rada:    8.3., 22.3., 12.4., 26.4., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 26.7., 30.8., 13.9., 4.10.                              

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

pracovní zastupitelstvo:  dle potřeby  




