
Z á p i s č. 9/2010

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 31. 5. 2010

Přítomní členové rady:

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

Omluveni:

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  31.5.2010
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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

1/9 Žádost  Farnosti  Týnec  a  paní  M. o  prominutí  platby pronájmu  za  2  hrobová  místa,  ve
kterých jsou na starém hřbitově pochováni bývalí týnečtí faráři.
Schváleno 5 - 0 - 0.

2/9 Návrh  na  uzavření  nové  smlouvy o  nájmu  bytu  č.2  v domě  čp.  13  v Týnci  n/S,.  mezi
Městem Týnec n/S. a paní M. P., současnou nájemkyní výše uvedeného bytu. Smlouvu
uzavřít s platností od 1.7.2010 na dobu neurčitou.
Schváleno 5 - 0 - 0.

3/9 Žádost p. V. M.  a p. L. S. o výměnu bytů v domě čp. 275 v Týnci n/S. Pan V. M. je
nájemník bytu č. 6/275 a p. L. S. bytu č. 11/275.
Schváleno 5 - 0 - 0.

4/9 Rada rozhodla na základě  výběrového řízení uzavřít smlouvu o nájmu bytu č. 26 v domě
čp. 275 v Týnci n/S. s paní Š. Č., nyní bytem Chrást nad Sázavou.
5 - 0 - 0.

5/9 Rada  vzala  na  vědomí  informaci o  stavebním  záměru  p.  M. V.,  bytem  Pecerady,
v souladu s § 104. zák. č. 183/2006 Sb. - přístavba a rekonstrukce RD na pozemku p. č.
992/6 v k. ú. Pecerady.
5 - 0 - 0.

6/9 Rada  vzala  na  vědomí  informaci o  stavebním  záměru  manželů  U.,  bytem  Brodce,
v souladu s § 104. zák. č. 183/2006 Sb. - přístavba zahradního domku (pergola  a  sklad)
na pozemku p.č. 4251/2 v k. ú. Týnec n/S.

7/9 Rada  dala souhlasné stanovisko  paní.  I. N., bytem Praha,  k umístění stavby studny na
pozemku p. č. 867/8 v k. ú Pecerady v ochranném pásmu lesa.
Schváleno 5 - 0 -0.

8/9 Žádost p. V. D., bytem Týnec n/S., o pronájem části pozemku p. č. 3074/13 v k. ú. Týnec
n/S. o výměře 10 m za účelem umístění stánku s občerstvením v době letních prázdnin.2

Pronájem nechválen  0 - 5 - 0.
Rada rozhodla řešit žádost formou záboru veřejného prostranství.
Schváleno 5 - 0 -0.

9/9 Žádost paní O. H., bytem Krusičany, o majetkové vypořádání části pozemku p. č. 596/1
v jejím  vlastnictví  a  části  obecního  pozemku  p. č. PK  č.  589/1  oba  v k.ú.  Krusičany.
Případný rozdíl ve výměrách vypořádat za cenu 150,- Kč/m .2
Rada doporučila zastupitelstvu schválit  5 - 0 -0.

10/9 Žádost paní  L. D., bytem Chrást n/S., o prodej části obecního pozemku p. č. 4106 v k. ú.
Týnec n/S.
Rada nedoporučila zastupitelstvu prodej schválit 0 - 5 - 0.
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11/9 Žádost  pana  M. H., bytem Chrást n/S., o prodej části obecního pozemku p. č. 3116/1 v k.
ú. Týnec n/S.
Rada nedoporučila zastupitelstvu prodej schválit 0 - 5 - 0.

12/9 Žádost  o  majetkové  vypořádání  pozemků  p. č.  1147/2  a  1147/5  v k.  ú.  Čakovice
u Řehenic ve vlastnictví  p. J. M., o směnu výše uvedených pozemků v celkové výměře
265 m za část obecního lesa v adekvátní hodnotě v k. ú. Čakovice.2

Rada žádost  projednala  a  pověřila  p.  Ondřichovou  zpracováním  odpovědi  ve  smyslu:
pozemky ke směně město nemá, optimální variantou by bylo darování pozemku městu.

13/9 Převod  lesa  v Kozlovicích  do  vlastnictví  města  – úkol  ze  zastupitelstva  ze  dne  14.  12.
2009. Komise pro majetkové převody nedoporučila  směnu lesa v Kozlovicích za jiný les
ve vlastnictví města z důvodu kvality lesů.
Rada na základě doporučení majetkové komise nebude žádat o převod.

14/9 Rada  vzala na vědomí  převod členství v BD Bystřice z p. P.V. na p. V.K.
Plnění usnesení č. 1/9 až 14/9 zajistí p. Ondřichová.

15/9 Rada stanovila program jednání zastupitelstva dne 21.6.2010:
Majetkové převody
Rozpočtové opatření zastupitelstva č. 2/2010
Závěrečný  účet  a  Zpráva  o  výsledcích  přezkoumání  hospodaření  města  za  rok
2009
Závěrečný  účet  a  Zpráva  o  výsledcích  přezkoumání  svazku Týnecko-svazek  obcí za
rok 2009
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o nočním klidu a regulaci  hlučných činností
Návrh na změnu regulačního plánu  Centrum občanské vybavenosti

Zajistí starosta.

16/9 Rada projednala návrh rozpočtového opatření zastupitelstva č. 2/2010. K návrhu se vrátí
v příštím jednání.

Zajistí Ing. Hrušková.

17/9 Rada  vzala  na  vědomí  předložené  podklady - Závěrečný  účet  a  Zprávu o výsledcích
přezkoumání  hospodaření  města  za  rok  2009 včetně  Zápisu  o  provedení  inventarizace
s návrhem na vypořádání inventarizačních rozdílů.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0.

Zajistí Ing. Hrušková.

18/9 Rada vzala na vědomí předložený Závěrečný účet a Zprávu o výsledcích přezkoumání
svazku Týnecko - svazek obcí za rok 2009. Bude předloženo zastupitelstvu na vědomí.
5 - 0 - 0. Zajistí starosta.

19/9 Rada projednala návrh OZV č. 1/2010 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
a doporučila poslat návrh v předstihu k diskusi zastupitelům.
5 - 0 - 0. Zajistí starosta.

20/9 Rada  projednala  žádost  manželů  V.  o  změnu  Regulačního plánu Centrum občanské
vybavenosti a doporučila zastupitelstvu řešit pouze dílčí změny (ne tedy  nový regulační
plán) a to na náklady žadatelů.
5 - 0 - 0. Zajistí starosta.
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21/9 Udělení odměny ředitelce PO MŠ Týnec nad Sázavou z rozpočtu příspěvkové organizace.
Schváleno 5 - 0 - 0. Zajistí místostarosta.

22/9 Žádost TK Týnec nad Sázavou o příspěvek na údržbu areálu (oplocení, sprchy) ve výši
40.000,- Kč z VHA.
Schváleno 5 - 0 - 0. Zajistí Ing. Hrušková.

23/9 Rada  schválila  poskytnutí příspěvku  na Posázavský motoráček  ve  výši  1.000,- Kč
z VHA.
5 - 0 - 0. Zajistí Ing. Hrušková.

24/9 Rada  projednala  návrh  Ing.  Burešové,  aby  město  zahájilo přípravu  na  podání  žádosti
o  dotaci  na  zateplení  budov  mateřské  školy v Týnci  - jedná  se  o  přípravu  podkladů
(projekt, energetický audit,…) v uvažovaném rozsahu cca do 200.000,- Kč. Rada souhlasí
a  doporučuje  jako  finanční  zdroj  využít rozpočtovou  položku 02-23121-6121,  kde  je
rezervována  částka  přes  1  mil.  Kč na  spolufinancování  projektů  z oblasti  životního
prostředí - navrhnout do rozpočtového opatření zastupitelstva č. 2/2010.
Schváleno 5 - 0 - 0. Zajistí Ing. Hrušková.

C) Různé:
------

Konec jednání v 19:00 hod.

Termíny jednání do komunálních voleb:

rada:  14.6., 28.6., 26.7., 30.8., 13.9., 4.10.

zastupitelstvo: 21.6., 20.9.

.




