Z á p i s č. 2/2011
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 24.1.2011
Přítomní členové rady:
Mgr. Martin Kadrnožka
Adriana Bursová
Zbyněk Peša
František Kašpárek
Omluveni:
Mgr. Galina Žďárská
Přizváni:
Věra Zemanová, vedoucí sociálního odboru
Marie Ondřichová, vedoucí odboru majetku
Ing. Kateřina Hrušková, vedoucí finančního odboru
Program jednání:
1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé

……..…………..

…………………

starosta

místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 24.1.2011

Schůze rady byla zahájena v 15:15 hod. v zasedací místnosti rady.
A) Kontrola minulého zápisu
Úkoly byly splněny.
B) Nová usnesení
02/1
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 parc. č. 3077/2
v k. ú. Týnec nad Sázavou. 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.
02/2

Informace p. V.F. o stavebním záměru na pozemku parc. č. 26/1 v k. ú. Krusičany. Jedná se o
vestavbu podkrovního bytu.
Schváleno 4 - 0 - 0.

02/3

Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě mezi Městem Týnec n/S. (pronajímatel) a p. J.K.
(nájemce). Rada na základě nových skutečností (splacení dluhu) přehodnotila své usnesení
č. 2010/19/1. Dodatek smlouvy doplňuje p. M.K. jako dalšího nájemce.
Schváleno 4 - 0 - 0.

02/4

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 parc. č. 3080/103
v k. ú. Týnec nad Sázavou. 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.
Plnění usnesení č. 02/1 až 4 zajistí p. Ondřichová

02/5

Změna ceny v hotelových pokojí v DPS II s platností od 1.3.2011
ceny bez DPH
jednolůžkový pokoj
dvoulůžkový pokoj, 2 osoby
dvoulůžkový pokoj, 1 osoba
Schváleno 4 - 0 - 0.

noc

měsíc

350 Kč
700 Kč
700 Kč

10 500 Kč
21 000 Kč
21 000 Kč

dlouhodobé
ubytování
měsíčně
5 250 Kč
10 500 Kč
7 350 Kč

Plnění usnesení zajistí p. Zemanová
02/6

Návrh rozpočtového opatření rady č. 6/2010 – závěrečná úprava rozpočtu pro rok 2010
Schváleno 4 - 0 - 0.
Plnění usnesení zajistí Ing. Hrušková

02/7

Vyhlášení výběrového řízení na využití prostředků „Fondu rozvoje bydlení“
Schváleno 4 - 0 - 0.

02/8

Žádost o prominutí rekreačního a lázeňského poplatku z ubytování v ubytovně FK a tábořišti –
rada doporučuje zastupitelstvu schválit s podmínkou, že částka bude účelově využita na činnost
s dětmi a FK vyúčtuje využití těchto prostředků městu do 31.12.2011
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit 4 - 0 - 0.
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02/9

Návrh na úpravu měsíční odměny neuvolněných zastupitelů – změna v souladu s platnou
legislativou – snížení na 95% naposledy schválených odměn.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit 4 - 0 - 0.

02/10

Projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ – vyvěšení tibetské vlajky
10.3.2011 před budovou úřadu.
Schváleno 3 (pro) – 1(proti) - 0.
Plnění usnesení č. 02/7 až 10 zajistí Bc. Albl

02/11

Podání žádosti o dotace z fondů Středočeského kraje na rok 2011 a závazek spolufinancování
akce: Krajský program prevence kriminality ve Středočeském kraji v roce 2011 - OD IZOLACE KE
SPOLUPRÁCI – Program terciární prevence pro osoby v konfliktu se zákonem a jimi poškozené
Schváleno 4 - 0 - 0.

02/12

Rada rozhodla poskytnout dotaci z výtěžku z VHA. Zatím jde pouze o příslib, plnění až dle vývoje
výtěžku z VHA a po schválení rozpočtu města pro rok 2011
- Římskokatolická farnost v Týnci nad Sázavou, oprava střechy fary, 40.000,- Kč
- Osadní výbor v Podělusích, masopustní průvod, 3.000,- Kč
- BENKON, činnost sdružení onkologicky nemocných, 2.000,- Kč
- OS zdravotně postižených, plavání, činnost sdružení, 15.000,- Kč
- SDH Krhanice, pravidelná činnost s dětmi, odměny, doprava, materiál, 3.000,- Kč
Schváleno 4 - 0 - 0.
Plnění usnesení č. 02/11 až 12 zajistí Mgr. Kadrnožka

C) Různé:
Mgr. Kadrnožka – podal informace o rozpočtu na rok 2011
p. Bursová - informovala o žádosti TJ o.s. Týnec o snížení a odpuštění nájmu
Konec jednání v 19:15 hod.
Termíny jednání v roce 2011 (I. pololetí):
rada: 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6.
zastupitelstvo: 28.2., 18.4., 20.6.
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