Z á p i s č. 4/2010
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 8.3.2010

Přítomní členové rady:
Z. Březina
Mgr. M. Kadrnožka
Ing. Burešová
Ing. Petrášek
Omluvena Mgr. Žďárská

Přizváni: p. Albl - tajemník MěÚ
p. Ondřichová - vedoucí odboru majetku
Ing. Hrušková - vedoucí finančního odboru

Program jednání:
1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé

……..…………..
podpis starosty

V Týnci nad Sázavou dne 8.3. 2010

…………………
podpis místostarosty

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
1/4

Projednání provozních řádů dětských hřišť - pro každé hřiště, které má město ve správě viz příloha.
Schváleno 3 - 0 - 0.

2/4

Darování televizoru TESLA (inv.č. 110-1054, pořizovací cena : 18 490,- Kč) Základní
škole v Týnci n/S.
Schváleno 3 - 0 - 0.

3/4

Žádost p. H. N. o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 112 v domě čp. 40 v ul. Na
Kněžině, s účinností od 1.4.2010.
Schváleno 3 - 0 - 0.
Příchod Ing. Petráška.

4/4

Rada projednala možnost zvýšit cenu za 1m2 pronajímaných nebytových prostor ze
současných 470,- na 480,- Kč/m2/rok. Koeficient inflace pro rok 2009 je 1%.
Rada rozhodla nájemné z nebytových prostor v roce 2010 nezvyšovat.
Schváleno 4 - 0 - 0.

5/4

Žádost p. A. K. o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 26 v domě čp. 275 v Týnci n/S.,
jehož je nájemnicí, k datu 30.4.2010. Rada schválila ukončení nájemního vztahu ke
30.4.2010 a rozhodla vypsat výběrové řízení na pronájem bytu s nejnižší nabídkovou
cenou nájemného 65,- Kč/m2/měsíc. Byt bude obsazen až po potřebné rekonstrukci.
Schváleno 4 - 0 - 0.

6/4

Žádost p. P. P. o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 34 v domě čp. 275 v Týnci n/S.
Ukončení požaduje vzhledem k nevyhovujícímu stavu bytu ihned. Rada schválila
okamžité ukončení nájemního vztahu a rozhodla vypsat výběrové řízení na pronájem bytu
s nejnižší nabídkovou cenou nájemného 65,- Kč/m2/měsíc. Byt bude obsazen až po
potřebné opravě.
Schváleno 4 - 0 - 0.

7/4

Žádost p. P. S., bytem Praha, o souhlas s napojením pozemku p. č. 4190/1 v k. ú. Týnec
n/S., na kterém má v úmyslu stavět rodinný dům, na obecní kanalizaci.
Schváleno s obvyklými podmínkami 4 - 0 - 0.

8/4

Žádost pana M. T. a paní K. K., bytem Brodce, o prodej části obecních pozemků p.č.
895/15 - orná půda a PK č. 910 v k. ú. Pecerady o celkové výměře cca 270 m2. Návrh
na prodej 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.
Rada doporučila zastupitelstvu schválit 4 - 0 - 0.
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9/4

Žádost p. M. M., bytem Zlenice, o prodej části obecního pozemku PK č. 2218/1 v k. ú.
Pecerady, který mají oplocený ke své nemovitosti. Návrh na prodej pozemku za cenu
150,- Kč + náklady s převodem spojené.
Rada doporučila zastupitelstvu schválit 4 - 0 - 0.
Plnění usnesení č. 1/4 až 9/4 zajistí p. Ondřichová.

10/4

Rada schválila Rozpočtové opatření rady č. 1/2009, tj. závěrečnou úpravu rozpočtu za rok
2009 v duchu usnesení zastupitelstva č. 22 ze dne 30.11.2009 (viz příloha). Důvodem
je dorovnání položek dle skutečného čerpání. Přebytek čerpání rozpočtu 2009
činil 5.089 tis. Kč.
Schváleno 4 - 0 - 0.
Zajistí Ing. Hrušková.

11/4

Rada stanovila program jednání zastupitelstva dne 29.3.2010:
 Majetkové převody
 Smlouva o financování pískové filtrace s obcí mezi městem a obcí
Bukovany(pokud bude do té doby známá cena akce)
Schváleno 4 - 0 - 0.
Zajistí starosta.

12/4

Změna ceny vodného
Na základě výsledků roku 2009 schválila rada zvýšení ceny vodného s účinností od 1.4.
2010 o 1,50 Kč/m3 na částku 33,70 Kč/m3:
vodné 33,70 + 10% DPH = 37,07
stočné 29,80 + 10% DPH = 32,78
celkem
69,85 Kč/m3 vč. DPH
( Toto navýšení představuje cca 50,- Kč/osobu/rok.)
Schváleno: 3 - 0 - 1
Zajistí starosta.

13/4

Rada projednala zápis z jednání sociální komise ze dne 1.2.2010, který obsahuje
doporučení, aby tzv. „porodné“ od města dostávaly pouze děti s českým státním
občanstvím. Rada toto doporučení nepřijala a doporučila držet se usnesení zastupitelstva
ze dne 15.3.1999, ve kterém je stanoveno, že se bude přispívat částkou 2.000,- Kč matce
nově narozeného dítěte, jíž nebyly v minulosti odňaty děti z péče a dítě má trvalé bydliště
v Týnci nad Sázavou.
Neschváleno 0 - 4 - 0.

14/4

Žádost spol. AKTIV 95 OPAVA s.r.o. o povolení užití znaku města (v příloze) pro
turistické účely.
Schváleno 4 - 0 - 0.

15/4

Rada schválila zapojení Města Týnce nad Sázavou do akce „Vlajka pro Tibet“. Dne
10.3.2010 bude vyvěšena tibetská vlajka jako symbol podpory nenásilného boje
Tibeťanů za svá práva a snahu o zachování národní identity.
Schváleno 4 - 0 - 0.
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16/4

Návrh Pokynu rady města 1/2010 - Pronájem prostor a zařízení v majetku Města Týnce
nad Sázavou pro sportovní a zájmové aktivity. Pokyn zpřesňuje ceny pronájmů ve staré
škole a zároveň ruší Pokyn rady města 3/2009.
Schváleno 4-0-0.

17/4

Žádost o schválení věcného daru (velikonoční pochutiny) v hodnotě 3768,50 Kč pro ZŠ
Týnec nad Sázavou.
Schváleno 4 - 0 - 0.

C)Různé: Ing. Burešová dává k úvaze rozhodnutí, na jaké energetické projekty připravit žádosti
o dotace.
-----Konec jednání v 18:10 hod.

Termíny jednání v roce 2010:
rada:

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. ( 18.10.)
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