
Z á p i s č. 11/2010

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 28.6. 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
Ing. L. Žížala

Program jednání:

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

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

V Týnci nad Sázavou dne  28.6.2010
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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

1/11 Uzavření 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.  4276/32,
4277,  4276/5 v k. ú. Týnec n/S. Cena  břemene  činí 10.000,- Kč  bez DPH. DPH  bude
k ceně přičteno dle zákonné sazby při podpisu smlouvy o věcném břemenu.
Schváleno 3 - 0 - 0.

2/11 Uzavření 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.  3080/88
v k. ú. Týnec n/S. Cena břemene činí 10.000,- Kč bez DPH. DPH bude k ceně přičteno
dle zákonné  sazby při  podpisu  smlouvy o věcném  břemenu.  Současně  byl  projednán
i  podpis  „Souhlasného  prohlášení“  k umístění  energetického  zařízení  na  nemovitosti  -
pozemku p. č. 3080/88 v k. ú. Týnec n/S.
Schváleno 3 - 0 - 0.

3/11 Žádost  České  pošty  s.p.  o  souhlas  s umístěním  poštovní  schránky  mezi  domy čp.  520
a 525 v Týnci n/S.
Schváleno 3 - 0 - 0.

Příchod Mgr. Žďárské.

4/11 Žádost p. A. Ch., bytem Chrást n/S., o ukončení platnosti nájemní smlouvy na pronájem
části pozemku p. č. 4274/1 v k. ú. Týnec n/S. ke dni 31. 12. 2010.
Schváleno 4 - 0 - 0.

5/11 Uzavření smlouvy o zřízení  věcného  břemene  mezi  Diogenes  s.r.o.  se  sídlem  272  01
Kladno 1, Otevřená 1697/8 (oprávněný) a Městem Týnec n/S. (povinný). Věcné břemeno
se týká práva umístění, zřízení a provozování el. zařízení na  obecních pozemcích p. č.
4194/3,  3821/6,  3126/1 v k.  ú.  Týnec  n/S.  Cena břemene činí  57.600,- Kč  bez  DPH.
DPH bude k ceně přičteno dle zákonné sazby při podpisu smlouvy o věcném břemenu.
Schváleno 4 - 0 - 0.

Příchod Ing. Petráška.

6/11 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 5 v domě čp. 13 v Týnci n/S., mezi Městem
Týnec n/s. a p. R. R., současnou nájemkyní výše uvedeného bytu.
Bude projednáno až po fyzické kontrole užívání předmětného bytu.
Schváleno 5 - 0 - 0.

7/11 Ukončení  platnosti  nájemní  smlouvy mezi  Městem  Týnec  n/S.  a  p.  L.S. na  byt  č.  6
a  návrh  na  vypsání  výběrového  řízení  na  obsazení  bytu  č.  6  v čp.  275  v ul. Okružní
v Týnci n/S. Nejnižší nabídnutá cena 65,- Kč/m /měsíc.2

Schváleno 5 - 0 - 0.
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8/11 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 275 v Týnci
n/S. k 31. 7. 2010 dohodou.
Schváleno 5 - 0 - 0.

9/11 Informace o úpravě venkovního vedení VN 22 kV – METAZ, úprava VN 22 kV Týnec –
Bukovany.
Rada vzala  na vědomí 5 - 0 - 0.

10/11 Rada  pověřila odbor majetku  prodejem  použitých dlaždic 30x30 cm  v ceně  10,- Kč do
vyprodání  zásob.
Schváleno 5 - 0 - 0.

Plnění usnesení č. 1/11 až 10/11 zajistí p. Ondřichová.

11/11 Rada uložila projednat s komisí pro převody majetku záměr:  vyhlásit výběrové řízení na
využití pozemku p.č. 3119/8 v k.ú. Týnec n. S.
Schváleno 5 - 0 - 0.

Z: místostarosta

12/11 Rada schválila Dodatek č. 1 vnitřní směrnice 2/2010 , který řeší sloučení místa vedoucího
sociálního odboru a vedoucího odboru vnitřních věcí MěÚ v Týnci n.S. - s účinností od
1.12.2010.
Schváleno 5 - 0 - 0. Z: tajemník

13/11 Projednán  záměr  převzít  pamětní  desku  a  genealogii  rodiny Frišmanů  v souvislosti
s „mapováním“ obětí II. světové války - zúčastnil se Ing. Žížala.

C) Různé:
------

Konec jednání v 17:45 hod.

Termíny jednání do komunálních voleb:

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

zastupitelstvo: 20.9.

.




