
Z á p i s  č. 15/2010 
 

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 4.10.2010 
 
 
 
 
Přítomní členové rady: 
  
 Zdeněk Březina 
 Mgr. Martin Kadrnožka 
 Ing. Miluše Burešová 
 Ing. Jindřich Petrášek 
 Mgr. Galina Žďárská 
  
  
Omluveni:  - 
   
   
Přizváni: Bc. M. Albl, tajemník MěÚ 
  M. Ondřichová, vedoucí odboru majetku 
 Ing. K. Hrušková, vedoucí finančního odboru 
 
 
   
 
Program jednání: 
 
 1. Kontrola minulého zápisu 
 2. Nová usnesení 
 3. Různé 
 
 
 
 
 
 ……..………….. ………………… 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 

V Týnci nad Sázavou dne  4.10.2010   
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Schůze rady byla zahájena v 15:00 hod. v zasedací místnosti rady.   
 

A) Kontrola minulého zápisu 
 
 Usnesení č. 34/13  pohledávka p. A.Š. byla uhrazena bratrem M.Š, vyřadit úkol.  

 Ostatní úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. 
 
B) Nová usnesení 
 
1/15 Rada rozhodla vypsat výběrové  řízení  na  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3 v domě 

čp. 67, ul. Benešovská v Týnci n/S.  
  4 - 0 - 0. 
 Příchod Ing. Petráška. 
 
2/15 Rada vyhověla žádosti p. M. Š., bytem Týnec n/S., o souhlas s podnájmem bytu č. 11, 

Brodce čp. 21, pro p. P. K., bytem Týnec n/S. se  spoluuživatelem p. J. Š. 
    5 - 0 - 0. 
  
3/15 Rada vyhověla žádosti p. Š. Č., bytem Chrást n/S., o ukončení  smlouvy o nájmu bytu č. 

26 v čp. 275, ul. Okružní v Týnci n/S  dohodou ke 4.10.2010. 
 5 - 0 - 0.  
 
4/15 Rada rozhodla vypsat výběrové řízení na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 26 v čp. 275, 

ul. Okružní v Týnci n/S. s termínem uzávěrky 23.10.2010. Nejnižší nabídnutá cena musí 
činit 65,- Kč/m2/měsíc. 

 5 - 0 - 0. 
 
5/15 Rada vyhověla žádosti p. Ing. Z. K. a o pronájem nebytového prostoru v čp. 13, ul. 

Benešovská v Týnci n/S. a zároveň stanovila sazbu za 1m2 ve výši 400,- Kč/rok.  
 5 - 0 - 0. 
 
6/15 Rada projednala žádost spol. Waldstain.cz a.s. Mariánovice, o vyjádření k návrhu  řešení 

parkovacích stání pro lokalitu ulice Pod Hradištěm a rozhodla pozvat zástupce společnosti  
k osobnímu jednání.  

 5 - 0 -0. 
 
7/15 Žádost Jana Kukačky, Projekční práce, vz. stavebníka p. V. V., bytem Týnec n/S.             

o vyjádření ke stavbě rodinného domu, oplocení, sjezdu a kanalizační přípojky na 
pozemku p. č. 692/11 v k. ú. Pecerady. 

   Rada nemá námitek 5 - 0 - 0. 
  
8/15 Rada vyhověla žádosti paní M. S. a paní A. T., bytem Týnec n/S., o souhlas s vydáním 

územního souhlasu na stavbu dřevěného přístřešku na pozemku p. č. 2956/10 v k. ú. 
Týnec n/S. 

 5 -  0 - 0. 
  
9/15 Rada vyhověla žádosti pana  P. H., bytem Týnec n/S., o souhlas s vydáním územního 

souhlasu na stavbu náhrady stávajícího oplocení na pozemku p. č. 2956/8 v k. ú. Týnec 
n/S. 

 5 - 0 - 0. 
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10/15 Žádost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha,             
o vyjádření ke kolaudaci stavby Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice a žádost   
o potvrzení uvedení dotčených komunikací do původního stavu. 

   Rada nemá námitek 5 - 0 - 0. 
  
11/15 Rada vyhověla žádosti p. P. J., bytem Podělusy, o souhlas se vstupem do obecního 

pozemku p. č. 3155/1 v k. ú. Podělusy a uložení kabelu el. vedení a následné uzavření 
smlouvy o věcném břemenu. Věcné břemeno je v tomto případě bezúplatné. 

 5 - 0 - 0. 
  
12/15 Žádost p. L. Z., nájemce nebytového prostoru v Podělusích, o příspěvek na čištění obecní 

studny v Podělusích ve výši cca 7.500,- Kč (tj. ½ nákladů). 
 Schváleno 5 - 0 - 0. 
 
13/15 Návrh na uzavření smlouvy o zrušení věcného předkupního práva mezi Městem Týnec 

n/S. a manželi B., bytem Týnec n/S.  
 Schváleno 5 - 0 - 0. 
 
14/15    Rada vyhověla žádosti p. J. Ch., bytem Týnec n/S., o souhlas se vstupem do pozemku      

p. č. 3816/1 v k. ú. Týnec n/S. a uložení vodovodní přípojky k zamýšlené stavbě 
rodinného domu a o souhlas s vydáním územního souhlasu ke stavbě této vodovodní 
přípojky. 

 Je nutné dodržet standardní podmínky vstupu do obecního pozemku a stavba musí být 
vybudována nejpozději 10. 10. 2010. 

 Schváleno 5 - 0 - 0. 
   Plnění usnesení č. 1/15 až 14/15 zajistí p. Ondřichová. 
 
15/15 Rada jmenovala do školské rady jako zástupce města (zřizovatele) p. Janu Chroustovou, 

p. Bc. Miloše Albla a p. Dagmar Kudrnovou. 
 5 - 0 - 0. 
 
16/15 Rada vzala na vědomí vydání Směrnice č. 3/2010 o oběhu účetních dokladů.  
 5 - 0 - 0. 
 
17/15 Rada schválila Rozpočtové opatření rady č. 2/2010. 
 5 - 0 - 0. 
 
18/15 Rada schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu 1+1 č. 501 v DPS čp. 525 s manželi M., 

dosud bytem Frýdlant nad Ostravicí.  
 4 - 0 - 1 se zdržel. 
 
 19/15   Rada schválila návrh na udělení odměny ředitelce ZŠ Týnec nad Sázavou ze mzdových 

prostředků PO. 
 Schváleno 5 - 0 - 0. 
 
20/15 Rada schválila návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů a paušálního poplatku 

mezi městem Týnec nad Sázavou a obcí Nespeky. 
 Schváleno 5 - 0 - 0. 
 
C) Různé:    Příští jednání rady se bude konat 25.10.2010.                                                      

 
Konec jednání v 17:30 hod. 

 
     


