
Z á p i s č. 10/2010

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 14.6. 2010

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: p. Albl - tajemník MěÚ

Přizváni: 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  14.6.2010
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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

1/10 Uzavření  nové  nájemní  smlouvy na  byt  č.4  v domě  čp.  25  na  Brodcích,  mezi  Městem
Týnec n/s. a M. K. a M. K., současnými  společnými nájemci výše uvedeného bytu, na
dobu určitou do 30.11.2010.
Schváleno 5 - 0 - 0.

2/10 Žádost manželů R., nájemců bytu č. 311 v DPS čp. 520 v Týnci n/S., o úpravu kuchyňské
linky - na náklady nájemců.
Schváleno 5 - 0 - 0.

3/10 Žádost  Elmoz  Czech,  s.  r.  o.,  o  vyjádření  ke  stavbě  z hlediska  zájmu  obce  „Zbořený
Kostelec-kNN-k  p.č.  4452/1,  č.  stavby  IP-12-6002860“.  Stavba  se  dotkne  obecního
pozemku parc. č. 4453 v k. ú. Týnec n/S.
Rada nemá námitek za standardních podmínek vstupu do komunikace 5 - 0 - 0.

4/10 Žádost  M. J. a  T. H.,  bytem  Podělusy, o souhlas  se  vstupem  na  obecní  pozemek  p. č.
3162/3  v k.  ú.  Podělusy za  účelem  uložení  kanalizační  přípojky a zřízení  sjezdu
z pozemku p. č. 3162/1 na obecní pozemek p.č. 3162/3 vše v k. ú. Podělusy.
Schváleno 5 - 0 - 0.

5/10 Žádost p. M. H., bytem Praha, o pronájem parkoviště za účelem pořádání  kaskadérské
show v termínu 24. - 25.7. 2010 (sobota,neděle).
Rada nesouhlasí 0 - 5 - 0, doporučuje jiné dny v týdnu, nebo až po vodácké sezóně.

6/10 Projednání  smlouvy o zřízení  věcného  břemene  mezi  ČEZ  Distribuce,  a.s.  se  sídlem
Děčín 4, Teplická 874/8 (oprávněný) a Městem Týnec n/S. (povinný). Věcné břemeno se
týká práva umístění, zřízení a provozování el. zařízení na  obecním pozemku p. č. 3162/3
v k.  ú.  Podělusy. Cena  břemene  činí  10.000,- Kč  bez  DPH.  DPH  bude k ceně  přičteno
dle zákonné sazby při podpisu smlouvy o věcném břemenu.

7/10 Na základě proběhlé výzvy rada určila pořadatelem „Posvícení 2010“ ve dne 30. - 31. 10.
2010 Fk Fercom Týnec nad Sázavou za obvyklých podmínek.
Schváleno 5 - 0 - 0.

8/10 Žádost majitele restaurace U Vrtišků o vyjádření k záměru umístění reklamy o rozměru
cca 1 m2 na pozemku p.č. 273 v k.ú. Týnec n.S (oplocení u ZUŠ).
Schváleno 5 - 0 - 0.

9/10 Projednání  smlouvy o zřízení  věcného  břemene  mezi  ČEZ  Distribuce,  a.s.  se  sídlem
Děčín 4, Teplická 874/8 (oprávněný) a Městem Týnec n/S. (povinný). Věcné břemeno se
týká práva umístění, zřízení a provozování el. zařízení na  obecním pozemku p. č. 4453
v k. ú. Týnec n/S. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 10.000,- Kč bez DPH. DPH bude
k ceně přičteno dle zákonné sazby při podpisu smlouvy o věcném břemenu.
Schváleno 5 - 0 - 0.
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10/10 Žádost Řádu rytířů bílého kříže o zapůjčení pozemku u sokolovny ve Zbořeném Kostelci
za účelem parkování aut pro návštěvníky Bitvy o brod ve dne 3. - 4. 7. 2010.
Schváleno 5 - 0 - 0.

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

11/10 Návrh Rozpočtového opatření zastupitelstva č. II/2010.
Rada doporučila zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0.

Z: starosta

12/10 Žádost MŠ Týnec nad Sázavou o čerpání z Rezervního fondu ve výši 245.000 Kč na
koupi kotle do kuchyně 115.000 Kč a 130.000 Kč na dovybavení oddělení v Chrástu.
Schváleno 5 - 0 - 0. Z: místostarosta

13/10 Návrh: přenést kompetenci k podepisování smluv o nájmu hrobového místa ze starosty na
vedoucí odboru majetku dle par. 102., odst. 2m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů.
Schváleno 5 - 0 - 0. Z: tajemník

C) Různé:
------

Konec jednání v 18:00 hod.

Termíny jednání do komunálních voleb:

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

zastupitelstvo: 21.6., 20.9.

.




