Z á p i s č. 5/2011
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 7.3.2011
Přítomní členové rady:
Mgr. Martin Kadrnožka
Adriana Bursová
Zbyněk Peša
František Kašpárek
Mgr. Galina Žďárská
Omluveni:
Přizváni:
Marie Ondřichová, vedoucí odboru majetku
Program jednání:
1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé

……..…………..

…………………

starosta

místostarostka

V Týnci nad Sázavou dne 7.3.2011

Schůze rady byla zahájena v 15:00 hod. v zasedací místnosti rady.
A) Kontrola minulého zápisu
Úkoly byly splněny.
B) Nová usnesení
05/1
Žádost AZ Elektrostav, a.s., o vyjádření ke stavbě Týnec nad Sázavou Jílovská ‐ kNN ‐ p.č.
3080/99, č. stavby IV‐12‐6011923. Rada souhlasí, pro úpravu chodníků a komunikací budou
stanoveny standardní podmínky.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.
05/2

Žádost p. M.Š. o souhlas se vstupem do obecního pozemku parc. č. 2218/1 v k. ú. Pecerady za
účelem umístění kabelového vedení k el. přípojce pro parcelu č. 120 v k. ú. Pecerady. Rada
souhlasí.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

05/3

Žádost p. K.H. o změnu souhlasu se vstupem do obecního pozemku parc. č. 3821/6 v k. ú. Týnec
n/S. za účelem vybudování vodovodní přípojky pro dům čp. 81 v Chrástě n/S z důvodu
zjednodušení výkopových prací (změna vedení trasy). Nová trasa a souhlas se vstupem do
pozemků: parc. č. 3821/6, 3127/4 a 3126/1 v k. ú. Týnec n/S. Rada souhlasí, vodovod bude
veden kolmo přes cestu, hloubku uložení a další technické podmínky stanoví provozovatel
vodovodu.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

05/4

Žádost p. M.P. ‐ Pizza Gianni o souhlas s umístěním reklamy o rozměru 280x90cm na plot
u hudební školy v Týnci n/S. Rada souhlasí, cenu je stanovena v Pokynu rady č. 1/2011.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

05/5

Žádost p. M.V. o pronájem dílu 12 pozemku parc. 4274/1 v k. ú. Týnec n/S. (místní část Chrást
n/S. sídl.) s platností od 1. 4. 2011.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

05/6

Žádost Dr. V.T. o vyjádření souhlasu s vydáním územního souhlasu s umístěním a provedením
stavby kanalizační přípojky k domu čp. 34 v ul. Růžová v Týnci n/S. Rada souhlasí.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.
Plnění usnesení č. 05/1 až 6 zajistí p. Ondřichová

05/7

Návrh na uzavření Mandátní smlouvy s Magdalénou Timplovou na správu objektu, provozování
muzejní a galerijní činnosti v Městském muzeu v Týnci nad Sázavou a pronajaté hradní věži.
Odměna za poskytování služeb činí 16600 Kč měsíčně.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

05/8

Záměr TJ Pecerady s úpravou zázemí kabin – oplocení, stání pro sekačku, úklid odpadu, výsadba
zeleně. Rada souhlasí s realizací záměru. Financování je schváleno v rozpočtu města.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

05/9

Žádost ZŠ Týnec nad Sázavou o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 ve výši
299 118,50 Kč. Hospodářský výsledek bude rozdělen takto: 100% rezervní fond (299 118,50 Kč) a
0% fond odměn.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.
Plnění usnesení č. 05/7 až 9 zajistí p. Bursová

05/10

Návrh Rámcové smlouvy o poskytování a účasti na financování sociálních služeb s Pečovatelskou
službou okresu Benešov.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.
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05/11

Návrh Smlouvy o účasti na financování pečovatelské služby poskytované Pečovatelskou službou
okresu Benešov v roce 2011 v objemu 972 000 Kč.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

05/12

Návrh Vnitřní směrnice číslo 2011/3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

05/13

Pokyn rady města č. 1/2011, který stanovuje cenu reklamy v Týneckých listech, na webu města a
na městských nemovitostech.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

05/14

Po jednání zastupitelstva byl doručen nesouhlas s pojmenováním nové ulice Pod Hájovnou. Rada
uznala důvody, které rozporovaly změnu názvu a doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení
ze dne 28.2.2011 o pojmenování nové ulice (č.2011/3/I/6).
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.

05/15

Návrh na změnu ceny vodného a stočného. Byla předložena kalkulace pro rok 2011 a výsledky
za rok 2010. V souladu s Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací je navržena cena
s platností od 1.4.2011 (použita na fakturační skupinu s odečtem v květnu) bez DPH:
vodné 38,00 Kč/m3
stočné 43,00 Kč/m3
Důvodem pro toto významné zvýšení je především požadavek na samofinancování provozu
vodohospodářské infrastruktury a vytváření zdrojů pro její obnovu v budoucích letech.
Prostředky získané z tržeb za vodné a stočné budou využity výhradně na financování rozvoje a
obnovy vodohospodářské infrastruktury.
Schváleno 5 ‐ 0 ‐ 0.
Plnění usnesení č. 05/10 až 15 zajistí Mgr. Kadrnožka

C) Různé:
p. Bursová předložila radě k diskuzi:
 Jak řešit žádosti o kácení zdravých stromů z důvodu alergií občanů. Závěr: alergie není důvod
pro povolení kácení stromů na veřejných prostranstvích.
 Úprava osázených ploch (květníků) – návrh na spolupráci (praxe studentů zemědělské školy,
zahrádkáři...)
 Stav vybavení a zásahuschopnost výjezdních jednotek hasičů z Podělusy a Týnce, způsob
financování jednotlivých sborů.
Mgr. Žďárská – požadavek na dokončení fasády obecního domku v Krusičanech. Akce je zařazena
v rozpočtu města, v roce 2011 může proběhnout její realizace.
Konec jednání v 18:30 hod.
Termíny jednání v roce 2011 (I. pololetí):
rada: 21.3., 4.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6.
zastupitelstvo: 18.4., 20.6.
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