Z á p i s č. 4/2011
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 21.2.2011
Přítomní členové rady:
Mgr. Martin Kadrnožka
Adriana Bursová
Zbyněk Peša
František Kašpárek
Mgr. Galina Žďárská
Omluveni:
Přizváni:

Bc. Miloš Albl
Marie Ondřichová, vedoucí odboru majetku
Bc. Jitka Šebková, sociální odbor

Program jednání:
1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé

……..…………..

…………………

starosta

místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 21.2.2011

Schůze rady byla zahájena v 15:00 hod. v zasedací místnosti rady.
A) Kontrola minulého zápisu
Úkoly byly splněny.
B) Nová usnesení
04/1
Žádost p. A. K. o koupi 50 ks dlaždic o rozměru 30x30 cm. Cena: 10 Kč/kus.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.
04/2

Informace p. E. V. o stavebním záměru na pozemku parc. č. 3162/15 v k. ú. Podělusy. Záměr je
realizovat stavbu rodinného domu, kanalizační přípojky a elektropřípojky.
Rada bere na vědomí 5 ‐ 0 ‐ 0.

04/3

Žádost p. E. V. o souhlas se zpevněním části místní komunikace na pozemku parc. č. 3162/18
v k. ú. Podělusy. Rada souhlasí, způsob provedení bude schválen městem a provozovatelem
kanalizace.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

04/3

Žádost manželů K. o vyjádření k přístavbě a nástavbě objektu čp. 191 v Týnci nad Sázavou a to
v těchto bodech:
- souhlas pro provedení kanalizační přípojky v ulici Pěší
- souhlas pro provedení rozšíření základového pasu pod úrovní terénu v ulici Pěší
- souhlas s navrženou přístavbou a nástavbou objektu s ohledem na regulační plán „Centrum
občanské vybavenosti“
Rada souhlasí za standardních podmínek vstupu do komunikací.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

04/4

Žádost p. J. M. o souhlas se vstupem do pozemku parc. č. 3811/9 v k. ú. Týnec nad Sázavou za
účelem realizace kanalizační přípojky pro dům čp. 3, ul. Pod Hradištěm v Týnci nad Sázavou.
Rada souhlasí, komunikace bude uvedena do původního stavu.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

04/5

a) Oznámení firmy MAŠEK ELEKTRO s.r.o. o rekonstrukci sítě VN k. ú. Čakovice u Řehenic –
stavba: Kamenice – oprava 31 stožárů VN linka 4001.
b) Žádost MAŠEK ELEKTRO s.r.o. o vyjádření ke stavbě: VN výměna ÚS BN_6040 před TS Brodce
z hlediska zájmu obce pro stavební řízení.
c) Žádost MAŠEK ELEKTRO s.r.o. o vyjádření ke stavbě: VN výměna ÚS BN_5286 před TS U
prodejny v k. ú. Pecerady z hlediska zájmu obce pro stavební řízení.
d) Žádost MAŠEK ELEKTRO s.r.o. o vyjádření ke stavbě: VN výměna ÚS BN_5287 před TS Brodce
sklad barev z hlediska zájmu obce pro stavební řízení.
e) Žádost MAŠEK ELEKTRO s.r.o. o vyjádření ke stavbě: VN výměna ÚS BN_4708 před TS
Pecerady sklad v k. ú. Pecerady z hlediska zájmu obce pro stavební řízení.
Rada se záměry souhlasí, přístupové komunikace a pozemky ve vlastnictví města budou po akci
uvedeny do původního stavu. Odpady ze stavby budou neprodleně likvidovány v souladu se
zákonem.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

04/6

Nová žádost MAŠEK ELEKTRO, s.r.o. vz. investora ČEZ Distribuce, a.s. o vyjádření ke stavbě
„Týnec nad Sázavou K. H. Máchy – kNN – p.č. 2954/10 – č. stavby IV‐12‐6011572“. Žádost se týká
umístění nového podpěrného bodu na pozemku parc. č. 3816/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou.
Rada souhlasí s umístěním, za umístění sloupu požaduje navíc věcné břemeno ve výši 15.000 Kč
bez DPH.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.
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04/7

Návrh na pronájem částí pozemku parc. č. 3006/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou současným
uživatelům za cenu 5,‐ Kč/m2/rok. V nájemní smlouvě bude zapracována podmínka, že pozemek
musí být uklizený a pravidelně udržovaný, stavby či přístřešky budou odsouhlaseny městem,
deponie materiálu není povolena. Jedná se o:
- P.Š, Týnec nad Sázavou 470 – 45m2
- Manž. M., Týnec nad Sázavou 468 – 182 m2
- p. K., Týnec nad Sázavou 467 – 123,5 m2
- Rodina N., Týnec nad Sázavou 466 – 130 m2
- Manž. P., Týnec nad Sázavou 465 – 130 m2
- Manž. P., Týnec nad Sázavou 464 – 156 m2
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.
Plnění usnesení č. 04/1 až 7 zajistí p. Ondřichová

04/8

Přidělení bytu č. 313 v DPS I p. M.R.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

04/9

Přidělení bytu č. 314 v DPS I p. V.H.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.
Plnění usnesení č. 04/8 a 9 zajistí Bc. Šebková

04/10

Podání p. O.Z. ve věci výstavby dálnice D3. Bude projednáno na zastupitelstvu 28.2.2011. Rada
doporučuje zastupitelstvu požadavek na zrušení usnesení zastupitelstva o vedení D3 z 1.12.2003
odmítnout.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

04/11

Rada projednala výpověď mandátní smlouvy na správu DPS čp. 525. Smlouva bude vypovězena
(nebo ukončena dohodou) k 30.4.2011. Na obsazení pozice bude vyhlášeno výběrové řízení.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.
Plnění usnesení č. 04/10 a 11 zajistí Bc. Albl

04/12

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku PO Školní jídelna Týnec nad Sázavou za rok 2010 ve
výši 56.836,‐ Kč. Rezervní fond 100% (56.836,‐ Kč).
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

04/13

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku PO Mateřská škola Týnec nad Sázavou za rok 2010
ve výši 3.752,43 Kč. Rezervní fond 100% (3.752,43 Kč).
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

04/14

Žádosti o příspěvek:
- Čistá řeka Sázava ‐ Posázaví o.p.s. – dotace ve výši 6.000 Kč
- Vybudování naučné stezky v Týnci – Vlastivědný klub Týnec nad Sázavou – příslib dotace
15.000 Kč na spoluúčast projektu, pokud bude úspěšná žádost o dotaci
- Posázavský motoráček 2011 – Klub železničních cestovatelů os. Praha 9 – 0,‐ Kč
- Příspěvek na uskutečnění slavnostního vyznamenání Český červený kříž os – 0,‐ Kč
- Oblastní pobočka nevidomých a slabozrakých Benešov – 1.000 Kč
- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Benešov – 5.000 Kč
- Dětský den Čakovice – Osadní výbor Čakovice – 8.000 Kč
Rada rozhodla poskytnout dotace z výtěžku VHA. Zatím jde pouze o příslib, plnění až dle vývoje
výtěžku z VHA a po schválení rozpočtu města pro rok 2011.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

04/15

Žádost p. V.H. o vyhrazení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP na parkoviště na pozemku
parc. č. 3080/85 v k. ú. Týnec n/S.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.
Plnění usnesení č. 04/12 až 15 zajistí p. Bursová
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04/16

Stanovisko Finančního výboru k návrhu rozpočtu města na rok 2011. Doporučení výboru bylo
zapracováno do návrhu rozpočtu.
Rada bere stanovisko na vědomí 5 ‐ 0 ‐ 0.

04/17

Návrh nájemní smlouvy na byt č. C14 Na Kněžině (BD Bystřice). Starosta je pověřen podpisem
smlouvy.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

04/18

Nabídka na zpracování studie „Koncepční návrh nového uspořádání a doplnění technologické
linky městské ČOV na základě technologických výpočtů“ za 94.000 Kč bez DPH od firmy
FER&MAN Technology. Cílem je zjistit optimální postup pro další úpravy čistírny vzhledem
k rozvoji města v návaznosti na územně plánovací dokumentaci.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

04/19

Rada jmenuje redakční radu Týneckých listů: Emilie Bartůšková, Mgr. Blanka Schůtová, Ivana
Nováková, Pavel Vilímek, Magdalena Timplová
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

04/20

Návrh na pracovní neveřejnou schůzi zastupitelstva dne 14.3.2011 od 16.00. Cílem je seznámení
zastupitelů s požadavky na úpravy územního plánu.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.
Plnění usnesení č. 04/16 až 20 zajistí Mgr. Kadrnožka

C) Různé:
diskuze o využívání pečovatelské služby v DPS. Výsledek: trvat na důsledném dodržování pravidel
pro přijímání do DPS. Je nutno trvat na povinném měsíčním odebírání služeb.
p. Bursová podala informaci o lesíku v Brdcích – těžba, využití a obnova lesa
Konec jednání v 20:00 hod.
Termíny jednání v roce 2011 (I. pololetí):
rada: 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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