
Z á p i s č. 5/2010

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 22.3.2010  

Přítomní členové rady:

Z. Březina 
Mgr. M. Kadrnožka
Ing. Petrášek

       

Omluvena:   Ing. Burešová, Mgr. Žďárská

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

Program jednání:

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

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

V Týnci nad Sázavou dne  22.3. 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

1/5 Rada schválila uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v čp. 13 ul. Benešovská 
v Týnci n/S. s p. H. N., bytem Petroupim, s nabídkou cenou 500,- Kč/m2/rok - s platností 
od 1. 4. 2010 na dobu neurčitou.

   Schváleno 3 - 0 - 0.

2/5 Žádost p. V. V., bytem Pecerady, o souhlas se stavbou odpadní přípojky od ČOV na 
obecních pozemcích PK č. 874/3 a parc. č. 874/3 v k. ú. Pecerady a následné uzavření 
smlouvy o věcném břemenu (bezúplatně) na výše uvedené pozemky. 

   Schváleno 3 - 0 - 0.

3/5 Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi Městem Týnec n/S. 
(oprávněný) a manželi V. (povinní). Věcné břemeno se týká práva umístění, zřízení a 
provozování el. zařízení na  pozemcích p. č. 2982/10 a 2982/44  v k. ú. Týnec n/S. 
(osvětlení kostela). Věcné břemeno je bezúplatné. 
Schváleno 3 - 0 -0.

4/5 Projednání Smlouvy o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení,  uzavřené 
mezi ČEPS, a.s. Praha a Městem Týnec n/S. - vlastníkem pozemku p. č. 1390 v k. ú. 
Čakovice u Řehenic.

             Schváleno 3 - 0 - 0.

5/5 Žádost p. S. K. o prodej auta Robur z inventáře SDH Podělusy za odhadní cenu + náklady 
znaleckého posudku - celkem 5.000,- Kč.   

   Schváleno uzavření smlouvy 3 - 0 - 0.           
                                              Plnění usnesení č. 1/5 až 5/5 zajistí p. Ondřichová.

6/5 Rada projednala znění Smlouvy o provozování vodovodů  a kanalizací včetně příloh č. 2 
a č. 3 mezi městem a spol. Technické služby Benešov, s.r.o. Znění smlouvy reaguje na 
vývoj související legislativy a nahrazuje smlouvu dosud platnou. 
Schváleno 3 - 0 - 0.                     Zajistí starosta.

7/5 Žádost ZŠ Týnec n. S. o příspěvek na pronájem sálu při konání výchovného koncertu ve 
výši 1.800,- Kč.  Zdroj - výtěžek z VHA.

               Schváleno 3 - 0 - 0. Zajistí Ing. Hrušková.

8/5 Havarie vodovodního řadu v Týnci n.S. u čp. 268-269: vyžádá si opravu v ceně do 
150.000,- Kč bez DPH.
Rada doporučila zastupitelstvu přijmout rozpočtovou změnu. Jako zdroj pro úhradu 
využít rezervy na projekty z oblasti životního prostředí z kapitoly 02.

              Schváleno 3 - 0 - 0. Zajistí starosta.
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9/5 Žádost PO ŠJ Týnec nad Sázavou o krátkodobé čerpání z Rezervního fondu na provoz 
(mzdy) ve výši 34.662,- Kč. Rada souhlasí s podmínkou, že po dokončení dohadovacího 
řízení s KÚ budou veškeré vyčerpané prostředky vráceny zpět do Rezervního fondu.
Schváleno 3 - 0 - 0. Zajistí místostarosta.

10/5 Rada projednala a schválila udělení odměny pro ředitelku příspěvkové organizace Školní 
jídelna Týnec nad Sázavou z Fondu odměn příspěvkové organizace - jedná se o 
dodatečné schválení zřizovatelem.
Schváleno 3 - 0 - 0. Zajistí místostarosta.

11/5 Rada projednala návrh směrnice 1/2010 - Organizační směrnice ke změně organizačního
schéma -  snížení počtu zaměstnanců s účinností od 1.6.2010.
Změna se týká odborů sociálního a finančního, kde dojde ke sloučení místa referenta 
odboru sociálního a pokladníka odboru finančního.
Schváleno 3 - 0 - 0.           Zajistí tajemník.

12/5 Místostarosta informoval o tom, že finanční spoluúčast města na studii využití prostor 
vlakového a autobusového nádraží bude činit  48.000,- Kč. Zadavatelem studie je  o.p.s. 
Posázaví v rámci projektu „Vlídná nádraží - Posázavský Pacifik, Bezdružická lokálka, 
Muzejní železnice Kolešovka“.  
Rada vzala na vědomí, financování řešit rozpočtovou změnou 3 - 0 - 0.

Zajistí starosta.

13/5 Žádost o poskytnutí příspěvku pro mladé hasiče SDH Krhanice na členy ve věku do 18 let 
bydlící v Týnci nad Sázavou.  

             Neschváleno 0 - 3 - 0. Zajistí místostarosta.

C)Různé:
Místostarosta informoval o možnosti požádat o dotaci na výsadbu cca 1 km dubových 
alejí z Krusičan kolem pískovny a při cestě na Bukovany. Spoluúčast by měla být pokryta 
z rozpočtu na zeleň bez rozpočtového opatření.

------
Konec jednání v 17: 00 hod.

Termíny jednání v roce 2010:

rada:    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.   




