
Z á p i s č. 16/2010

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 25.10.2010

Přítomní členové rady:

Zdeněk Březina
Mgr. Martin Kadrnožka
Ing. Jindřich Petrášek
Mgr. Galina Žďárská

Omluveni: Ing. M. Burešová

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  25.10.2010
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Schůze rady byla zahájena v 15:00 hod. v zasedací místnosti rady.

A) Kontrola minulého zápisu

Úkoly byly splněny.

B) Nová usnesení

1/16 Návrh  na  uzavření  smlouvy o nájmu  bytu  č. 26  v domě  čp.  275  v Týnci  n/S na  dobu
určitou do 31.10.2011 s panem P.V. v souladu s výsledky výběrového řízení.
Schváleno 4 - 0 - 0.

2/16 Návrh  na  uzavření  smlouvy o nájmu  bytu  č.  3  v domě  čp.  67  v Týnci  n/S.  na  dobu
určitou do 31.10.2011 s paní M.B. v souladu s výsledky výběrového řízení.
Schváleno 4 - 0 - 0.

3/16 Žádost paní  M. V., bytem Brodce, o souhlas s výměnou domovních dveří do bytu č. 20,
v Brodcích čp. 21.
Rada souhlasí s výměnou dveří na náklady žadatelky 4 - 0 - 0.

4/16 Výpověď  smlouvy o nájmu pozemku p. č. 62 v k. ú. Čakovice uzavřené mezi panem P.
P.  (pronajímatel) a Městem Týnec n/S. (nájemce). Výpověď podal pronajímatel.
Rada vzala na vědomí  4 - 0 - 0.

5/16 Návrh  pana  V. P., bytem Týnec n/S., na ukončení platnosti nájemní smlouvy na užívání
dílu 5 pozemku p. č. 3080/148 v k. ú. Týnec n/S. (zahrádka v „kolonce“) k 31. 3. 2011.
Schváleno 4 - 0 - 0 .

6/16 Návrh pana M. J., bytem Chrást n/S., na ukončení platnosti nájemní smlouvy na užívání
dílu 6 pozemku p. č. 4250/1 v k. ú. Týnec n/S. (zahrádka v Chrástě sídlišti)  - dohodou.
Schváleno 4 - 0 - 0.

7/16 Návrh  pana  I. G., bytem Poříčí n/S., na ukončení platnosti nájemní smlouvy na umístění
nápojového automatu v přízemí budovy MěÚ v Týnci n/S.
Schváleno,  výpovědní lhůta dle smlouvy: 4 - 0 - 0.

8/16 Návrh na složení ústřední inventarizační komise pro rok 2010 - předseda: Mgr. Galina
Žďárská, členové p. M. Nedrová a p. R. Brhelová.
Schváleno 4 - 0 - 0.

9/16 Žádost  pana  Ing.  M. D., vlastníka pozemku  p. č.  4194/2 v k.  ú. Týnec n/S., o  souhlas
s využitím  obecního  pozemku  p.  č.  4194/3  v k.  ú.  Týnec  n/S.  jako  přístupové  cesty
k jeho pozemku p. č. 4194/2 v k. ú. Týnec n/S.
Schváleno 4 - 0 - 0.

10/16 Žádost pana  F. V., bytem Týnec n/S., o souhlas se vstupem do obecního pozemku p. č.
3127/4 v k. ú. Týnec n/S. za účelem napojení na vodovodní řad.
Schváleno 4 - 0 - 0.

11/16 Návrh na koupi pozemku p. č. 1411/1 o výměře 2072 m v k. ú. Krhanice v dražbě.2

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit 4 - 0 - 0.
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12/16 Projednání  smlouvy o zřízení  věcného  břemene  mezi  Městem  Týnec  n/S.  (oprávněný)
a  B3H spol. s r.o., se sídlem Týnec n/S., Družstevní 270 (povinný). Věcné břemeno se
týká práva umístění, zřízení a provozování el. zařízení - veřejného osvětlení na pozemcích
p. č. 3080/139 a 3080/95 v k. ú. Týnec n/S.
Rada rozhodla odložit projednání 4 - 0 - 0.

13/16 Návrh  manželů  H., bytem Týnec n/S., na  zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu
na obecním pozemku p. č. 3089/40 v k. ú. Týnec n/S. k přilehlým nemovitostem.
Rada rozhodla odložit projednání 4 - 0 - 0.

14/16 Žádost p. Jana Drtiny vz. stavebníka pana  J. F., o vyjádření k projektové dokumentaci na
stavbu „Účelové komunikace a rozšíření kanalizační sítě na pozemku p. č. 1104/10 v k. ú.
Pecerady.“
Rada nemá připomínek 4 - 0 - 0.

15/16 Žádost  Mašek  elektro s.r.o.  v zastoupení investora ČEZ  Distribuce, a.s.,  o  vyjádření  ke
stavbě, a o souhlas s vydáním územního souhlasu, popř. stavebního povolení pro stavbu
„Krusičany-kNN-k p. č. 79_1,2,3“. Stavba se dotkne obecních pozemků p. č. 3781, 73/1,
71/1, 3766/5, 3779, 3785/1 v k. ú. Krusičany.
Rada nemá připomínek, vstup do komunikace za standardních podmínek.
Schváleno 4 - 0 - 0.

16/16 Návrh Smlouvy o uzavření  budoucí  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. 3781, 73/1, 71/1, 3766/5, 3779, 3785/1 v k. ú. Krusičany. Cena
břemene  činí  45.200,- Kč  bez  DPH.  DPH  bude  k ceně  přičteno  dle zákonné  sazby při
podpisu smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0.

17/16 Žádost  Elmoz  Czech,  s.r.o.  v zastoupení  investora  ČEZ  Distribuce,  a.s.,  o  vyjádření  ke
stavbě  „Podělusy-SS200  č.k.  3162/1“  z hlediska  zájmu  obce  pro  vydání  stavebního
povolení. Stavba se dotkne obecního pozemku p. č. 3162/3 v k. ú. Podělusy.
Rada nemá připomínek 4 - 0 - 0.

18/16 Návrh  Smlouvy o uzavření  budoucí  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.
Schváleno 4 - 0 - 0.

19/16 Žádost pana P. N., vlastníka domu čp. 54 v Chrástě n/S., o vyjádření k záměru vybudovat
v domě čp. 54 v Chrástě n/S.  3 byty.
Rada nemá připomínek 4 - 0 - 0.

20/16 Žádost paní K. P. o rekonstrukci prostor vodoléčby v DPS.
Rada souhlasí s rekonstrukcí na náklady žadatelky. Město zajistí na své náklady výměnu
opotřebované podlahové krytiny.
Schváleno 4 - 0 - 0.

Plnění usnesení č. 1/16 až 20/16 zajistí p. Ondřichová.
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21/16 Rada schválila návrh rozpočtového opatření rady č. 3/2010
4 - 0 - 0.

22/16 Rada  vzala  na  vědomí  návrhy  směrnic  č.  4/2010  - Účtový rozvrh,  5/2010  - Časové
rozlišení, 6/2010 - Podrozvaha, 7/2010 - Opravné položky, 8/2010 - Dlouhodobý majetek.
4 - 0 - 0.

23/16 Rada  rozhodla  poskytnout  příspěvek  Tělovýchovné  jednotě  Zora  Praha,  nevidomí
sportovci, ve výši 1.000,- Kč z výtěžku z VHA.
4 - 0 - 0.

24/16 Rada rozhodla poskytnout MC Motýlek podporu ve výši 2.500,- Kč z výtěžku z VHA na
uspořádání Martinského průvodu 2010.

Plnění usnesení č. 21/16 až 24/16 zajistí Ing. Hrušková.

25/16 Rada  dala  souhlas  k umístění  nové  sirény  na  budovu  MěÚ  a  na  obecní  domek
v Krusičanech čp. 6.
4 - 0 - 0. Zajistí tajemník MěÚ.

26/16 Rada schválila přijetí daru pro ZŠ Týnec nad Sázavou od firmy PC Computer servis s.r.o.
- 1 ks počítače NB ASUS K 52JR.
4 - 0 - 0.

C) Různé: ----------

Konec jednání v 17:30 hod.




