
Z á p i s  č. 14/2010 
 

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 13.9. 2010 
 
 
 
 
Přítomní členové rady: 
  
 Zdeněk Březina 
 Mgr. Martin Kadrnožka 
 Ing. Miluše Burešová 
 Ing. Jindřich Petrášek 
 Mgr. Galina Žďárská 
  
  
Omluveni:  - 
   
   
Přizváni: Bc. M. Albl - tajemník MěÚ 
  p. M. Povolná odbor majetku 
  
 
 
   
 
Program jednání: 
 
 1. Kontrola minulého zápisu 
 2. Nová usnesení 
 3. Různé 
 
 
 
 
 
 ……..………….. ………………… 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 

V Týnci nad Sázavou dne  13.9.2010   
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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 
 
 
1/14  Rada vyhověla žádosti pana D. H. o ukončení smlouvy o nájmu  bytu č. 3 v čp. 67 

v Týnci n/S  a to dohodou ke dni 30.9.2010.   
 Schváleno 5 - 0 - 0.    

 
2/14 Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 2 v čp. 13 v Týnci n/S. s paní I. M., současnou 

nájemkyní,  na dobu určitou od 1.10.2010 do 30.9.2011.  
 Schváleno 5 - 0 - 0.  
 
3/14 Žádost BD Bystřice o schválení převodu členství z pana D.D. na paní J.K. a uzavření 

nové nájemní smlouvy na byt č. B33 v čp. 39, ul. Na Kněžině 41, Týnec n/S.  
 Rada vzala na vědomí převod členství a souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu. 
 Schváleno 5 - 0 - 0. 
 
4/14  Žádost AZ Elektrostav, a.s. Nymburk, v zastoupení investora ČEZ Distribuce, a.s.,            

o vyjádření ke stavbě Týnec n/S. Jílovská – kNN-p.č.3080/154 z hlediska zájmu obce pro 
vydání stavebního povolení. Tato stavba byla již projednávána, ale došlo ke změně 
technického řešení.  

 Rada nemá námitek 5 - 0 - 0. 
  
5/14 Oznámení Geodézie Engineering s.r.o., o umístění měřičských značek na pozemcích PK 

č. 2227, PK 959, PK 910, PK 2218/1 a parc. č. 984/2 vše v k. ú. Pecerady.  
 Rada souhlasí s výjimkou umístění značky na pozemku č. PK č. 910, kde je plánována 

komunikace:   
 Schváleno 5 - 0 - 0.  
  
6/14  Rada vyhověla žádosti paní  M. P., bytem Týnec n/S., o ukončení platnosti nájemní 

smlouvy na užívání dílu 7 pozemku p. č. 3080/148 v k. ú. Týnec n/S. dohodou ke dni     
31. 12. 2010.  

 Schváleno 5 - 0 - 0. 
 
7/14 Rada vyhověla žádosti  paní A.K., bytem Týnec n/S., o pronájem dílu 7 pozemku p. č. 

3080/148 v k. ú. Týnec n/S. s platností od 1. 1. 2011.  
  Schváleno 5 - 0  - 0. 
 
8/14  Rada schválila návrh na  uzavření smlouvy mezi Mateřským centrem MOTÝLEK, Týnec 

nad Sázavou a Městem Týnec nad Sázavou o koupi dětského hřiště na pozemku p. č. 
3089/60 v k. ú. Týnec n/S. za cenu 1.000,- Kč. Nejedná se o převod pozemku, pouze         
o stavbu hřiště. 

  Schváleno 5 - 0 - 0. 
 

9/14  Žádost Waldstain.cz a.s. Mariánovice, o vyjádření k návrhu a řešení parkovacích stání pro 
lokalitu ulice Pod Hradištěm. Rada před projednáním žádosti požaduje vyjádření komise 
pro převody majetku  

 Schváleno 5 - 0 - 0. 
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10/14  Žádost Aeronautik Praha, o souhlas se změnou užívání pozemku a nemovitostí na 

pozemku p.č. 324 v k. ú. Krusičany (Hrusice). Původní využití bylo odchovna kachen, 
nové využití – Základna pro balónové létání a s tím spojené činnosti.  

 Rada nemá námitek, schváleno 5 - 0 - 0. 
 
11/14  Žádost paní Ing. J. Z., bytem Týnec n/S., o vyjádření souhlasu s vydáním územního 

souhlasu k umístění rodinného bazénu o rozměrech 3x6 metrů na pozemku p. č. 3092/93 
v k. ú. Týnec n/S.  

 Rada souhlasí, schváleno 5 - 0 - 0. 
   Plnění usnesení č. 1/14 až 11/14 zajistí p. Ondřichová. 
 
12/14  Rada schválila změnu účelu použití dotací přidělených Tělovýchovné jednotě o.s., Týnec 

nad Sázavou na jednotlivé akce pro rok 2010 v rámci dotačního programu Města Týnec 
nad Sázavou. Celková přidělená částka ve výši 20 000,- (smlouvy č.2010/6/08, 
2010/3/03,  2010/2/04) může být použita na pravidelnou činnost Tělovýchovné jednoty 
o.s., Týnec nad Sázavou v roce 2010. 

 Schváleno 5 - 0 - 0. 
     Zajistí Ing. Burešová. 
 
13/14 Rada schválila uzavření mandátní smlouvy s fyz. osobou Markétou Hrdinovou na 

zajištění veřejné zakázky pro projekt „Obnova veřejné zeleně v Týnci nad Sázavou“ 
CZ1.02/6.5.00/10.06887 v objemu 50.000 Kč. 

            Schváleno 5 - 0 - 0. 
     Zajistí místostarosta. 
 
14/14 Rada schválila na základě žádosti Tělovýchovné jednoty o.s. poskytnutí dotace na 

pořízení konkrétního sportovního vybavení v budoucím fitcentru ve výši 20.000,- Kč 
z výnosu VHA. 

 Schváleno 5 - 0 - 0. 
                                                Zajistí Ing. Hrušková (odpověď starosta). 
 
 
C) Různé:   
 Místostarosta informoval o vývoji akce „Mateřská školka“.  
                         
                                                            ------ 

Konec jednání v 17:25 hod. 
 
 
 
 
Termíny jednání do komunálních voleb:  
 
rada:   4.10.  
 
zastupitelstvo:    20.9. 


