
Z á p i s  č. 12/2010 
 

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 26.7. 2010 
 
 
 
 
Přítomní členové rady: 
  
 Mgr. Martin Kadrnožka 
 Ing. Miluše Burešová 
 Ing. Jindřich Petrášek 
 Mgr. Galina Žďárská 
  
  
Omluveni:  Zdeněk Březina 
   
   
Přizváni: Miloš Albl - tajemník MěÚ 
  Marcela Povolná - odboru majetku 
   
Program jednání: 
 
 1. Kontrola minulého zápisu 
 2. Nová usnesení 
 3. Různé 
 
 
 
 
 
 ……..………….. ………………… 
 radní místostarosta 
 
 
 
 
 

V Týnci nad Sázavou dne  26.7.2010   
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Schůze rady byla zahájena v 15:00 hod. v zasedací místnosti rady.   
 

A) Kontrola minulého zápisu 
 
Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. 
 
B) Nová usnesení 
 
 
1/12 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č.1 v domě čp. 13 v Týnci nad Sázavou, mezi 

Městem Týnec nad Sázavou a I.M., současnou nájemkyní výše uvedeného bytu. Uzavření 
smlouvy do 31.8.2010 Pokud nebudou doplaceny dluhy, nebude uzavřena další nájemní 
smlouva. 

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
 
2/12 Ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě čp. 13 Týnec nad Sázavou – 

ARMY SHOP na žádost pronajímatele. Výpovědní lhůta bude v souladu se smlouvou. 
 Schváleno 4 - 0 - 0. 
 
3/12 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 5 v domě čp. 13 v Týnci nad Sázavou, mezi 

Městem Týnec nad Sázavou a R.R., současnou nájemkyní výše uvedeného bytu. Uzavření 
nové nájemní smlouvy do 31.1.2011. 

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
 
4/12 Přidělení bytu č. 6 v domě čp. 275 v Týnci nad Sázavou v souladu s provedeným 

výběrovým řízením. Byt bude přidělen nejvyšší nabídce, nájemní smlouva uzavřena na 
1 rok, od 1.8.2010. 

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
 
5/12 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru mezi D.M.A. (nájemce) a 

Bytovým družstvem Bystřice a Městem Týnec nad Sázavou (pronajímatel). Účel využití 
nebytového prostoru – veterinární ordinace. 

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
 
6/12 Žádost Mašek elektro s.r.o. v zastoupení investora ČEZ Distribuce, a.s., o vyjádření 

ke stavbě Pecerady, Brodce – výměna kNN od čp. 12E z hlediska zájmu obce pro vydání 
stavebního povolení. Rada nemá námitek za standardních podmínek vstupu 
do komunikace. 

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
 
7/12 Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Děčín 4, Teplická 874/8 (oprávněný) a Městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné 
břemeno se týká práva umístění, zřízení a provozování el. zařízení na  obecním pozemku 
parc. č. 855/20 v k. ú. Pecerady. 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 4 - 0 - 0. 
 
8/12 Žádost Mašek elektro s.r.o. v zastoupení investora ČEZ Distribuce, a.s., o vyjádření 

ke stavbě Pecerady kNN p.č.895/12,13 z hlediska zájmu obce pro vydání stavebního 
povolení. Rada nemá námitek za standardních podmínek vstupu do komunikace. 

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
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9/12 Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín 4, Teplická 874/8 (oprávněný) a Městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné 
břemeno se týká práva umístění, zřízení a provozování el. zařízení na  obecním pozemku 
parc. č. 910/3 a PK č. 910 v k. ú. Pecerady. 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 4 - 0 - 0. 
 
10/12 Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Děčín 4, Teplická 874/8 (oprávněný) a Městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné 
břemeno se týká práva umístění, zřízení a provozování el. zařízení na  obecních 
pozemcích p. č. 3080/88 a 3080/103 v k. ú. Týnec nad Sázavou Věcné břemeno je 
úplatné, cena činí 10000,- Kč bez DPH. DPH bude k ceně přičteno dle zákonné sazby při 
podpisu smlouvy o věcném břemenu. Zároveň žádají o podpis „Souhlasného prohlášení“ 
k umístění energetického zařízení na nemovitosti – pozemku parc. č. 3080/88 a pozemku 
parc. č. 3080/103 vše v k. ú. Týnec nad Sázavou  

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
 
11/12 Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Týnecké cesty po 

přívalových deštích v roce 2009“. Podány byly tři nabídky, hodnotící komise doporučuje 
přijmout nabídku BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov s nejnižší cenovou nabídkou. 
Rada souhlasí a pověřuje (místo)starostu podpisem přiložené Smlouvy o dílo. 

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
 
12/12 Žádost Věry Tynklové, o souhlas k projektu STL plynové přípojky k č.p. 111 Pecerady. 

Přípojka bude vybudována na obecním pozemku parc. č. 855/20 v k. ú. Pecerady. Rada 
nemá námitek za standardních podmínek vstupu do komunikace. 

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
 
13/12 Žádost odboru výstavby MěÚ v Týnci nad Sázavou, o stanovisko k záměru umístit 2 byty 

v 2. NP plánované stavby polyfunkčního domu na pozemku parc. č. 4657 v k. ú. Týnec 
nad Sázavou. Podle územního plánu je pozemek určený pro stavbu občanské vybavenosti. 
Rada se záměrem souhlasí, v případě provozovny vyžadující parkovací místa je nutné 
zajistit rozšíření počtu parkovacích míst. 

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
 
14/12 Žádost P.N. o předběžný souhlas s užíváním obecního pozemku 4194 nebo 4188 v k. ú. 

Týnec nad Sázavou jako parkoviště pro 3-4 auta, která musí mít zajištěna, aby mohl 
znovu zprovoznit restauraci v Chrástě nad Sázavou. Rada požaduje projednání a 
stanovisko osadního výboru a komise pro převod majetku. Poté bude rozhodnuto. 

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
 
15/12 Žádost L.Ř., bytem Týnec nad Sázavou, o souhlas s uspořádáním prezentační akce firmy 

ORIFLAME v centru Týnce nad Sázavou (pěší zóna, obchodní dům Nori) dne 28.7. 2010. 
Zábor včetně auta by činil 10 m2. 

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
  Plnění usnesení č. 1/12 až 15/12 zajistí p. Ondřichová. 
 
16/12 Rozpočtové opatření rady č. 1/2010 
 Schváleno 4 - 0 - 0. 
  Z: Ing. Hrušková. 
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17/12 Projednání žádosti kanceláře tajemníka o stanovení postupu při vymáhání neuhrazených 
pohledávek u dlužníků F.D., J.P. a S.P. Dlužníci nejsou k zastižení pro doručení 
písemností. Vymáhání pohledávky je neefektivní. Dlužníci nemají majetek ani příjmy. 
Pohledávka bude přesunuta do podrozvahy, před vypršením promlčecí lhůty bude podána 
žaloba. 

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
 
18/12 Projednání Informací ke svatebním obřadům. Informace upravují úředně stanovenou 

dobou pro konání obřadů a stanovují úhradu nadstandardních služeb za konání obřadu 
mimo obřadní síň ve výši  1.000,- Kč pro snoubence s trvalým bydlištěm mimo Týnec 
nad Sázavou (oba)  

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
 
19/12 Projednání a stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby 

do zastupitelstva obce takto: okrsková volební komise pro volby do zastupitelstva obce 
bude mít minimální 6 členů včetně zapisovatele. V okrscích s počtem voličů do 300 bude 
mít okrsková volební komise minimálně 4 členy včetně zapisovatele. 

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
  Plnění usnesení č. 17/12 až 19/12 zajistí tajemník. 
 
20/12 Projednání dotací poskytnutých Středočeským krajem pro rok 2010. Rada:  

• schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných 
hasičů a složek IZS ve výši 500 000,- Kč, evidenční číslo HAS/SDH/000802/2010 

• schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z 
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 500 000,- Kč, evidenční 
číslo HAS/SDH/000802/2010. 

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
  Z: Ing. Burešová 
 
21/12 Zveřejnění programů, příspěvků a seznamů kandidátů stran a volebních uskupení pro 

volby do zastupitelstva města 2010. Rozsah propagace v Týneckých listech (září 2010) a 
na webu (Nabídka volby) zdarma v rozsahu 2 strany formátu A4 Týneckých listů. Možná 
je i propagace na infokanálu kabelové televize. 

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
 
22/12 Věcný dar pro ZŠ od společnosti Radkup – stav s.r.o., 19 ks dětské knihy pro žáky z 1. A 
 Schváleno 4 - 0 - 0. 
 
23/12 Projednání zadávací dokumentace výběrového řízení – výstavba MŠ. Připomínky budou 

zapracovány a výběrové řízení bude neprodleně vyhlášeno. Nosnou konstrukci 
neomezovat pouze na ocel, připustit i zděnou konstrukci nebo jiný typ technologie. 
Osloveno bude minimálně 5 firem. 

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
 
24/12 Projednání smlouvy na provedení exekuce s JUDr. Janou Tvrdkovou, soudní exekutorkou 

- odstranění stavby dle rozhodnutí MěÚ Týnec nad Sázavou č.j. výst.330-933/2003/Ji-
ROS. Smluvní odměna činí 20 000,00 Kč. 

 Schváleno 4 - 0 - 0. 
 
25/12 Projednání Smlouvy o výpůjčce se společností Ekokom. V rámci smlouvy budou městu 

zapůjčeny kontejnery na tříděný odpad (papír 6 ks, plast 6 ks, barevné sklo 4 ks) 
 Schváleno 4 - 0 - 0. 
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26/12 Žádost o povolení cyklozávodu HOPI s.r.o. dne 11.9.2010 
 Schváleno 4 - 0 - 0. 
  Plnění usnesení č. 20/12 až 26/12 zajistí místostarosta. 
 
C) Různé: 
 

------ 
Konec jednání v 17:30 hod. 

 
 
 
 
Termíny jednání do komunálních voleb:  
 
rada:  30.8., 13.9., 4.10.  
 
zastupitelstvo:    20.9. 


