
Z á p i s č. 6/2011

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 21.3.2011

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Adriana Bursová
Zbyněk Peša
František Kašpárek
Mgr. Galina Žďárská

Omluveni: 

Přizváni: Bc. Miloš Albl, tajemník MěÚ
Marie Ondřichová, vedoucí odboru majetku

Program jednání:

1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé

……..………….. …………………
starosta místostarostka

V Týnci nad Sázavou dne 21.3.2011
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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
06/1 Žádost p. M.Š. o souhlas se vstupem do obecního pozemku parc. č. 2218/1 v k. ú. Pecerady

za účelem umístění kanalizační přípojky pro parcelu č. 120 v k. ú. Pecerady a uzavření Smlouvy 
o právu k provedení stavby. Rada souhlasí, standardní podmínky vstupu do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0.

06/2 Žádost p. J.N. o pronájem dílu 5 pozemku parc. 3080/148 v k. ú. Týnec n/S. (zahrádky 
pod lesíkem.) s platností od 1. 4. 2011. Cena: 5 Kč/m2/rok.
Schváleno 5 - 0 - 0.

06/3 Žádost p. K.Š. o souhlas k provedení trhacích prací malého rozsahu při hloubení studny 
na pozemku parc. č. 5241 v k. ú. Týnec n/S. (osada Chrást). Rada souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0.

06/4 Žádost p. Jana Fišera, KVS ŘEKA Praha, o rezervaci parkoviště u MěÚ v Týnci n/S. na den 
28. května 2011, kdy proběhne vodácká soutěž na říčním úseku Týnec n/S. – Pikovice. Rada 
souhlasí s využitím parkoviště.
Schváleno 5 - 0 - 0.

06/5 Žádost p. J.M. o vyjádření k využití pozemku parc. č. 3006/1 v k. ú. Týnec n/S. v případě
pronájmu. Rada trvá na původním stanovisku: pozemek bude určen k rekreaci, nikoliv 
ke skladování.
Schváleno 5 - 0 - 0.

06/6 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 pozemcích parc. č. 3816/1 
a 2956/11 v k. ú. Týnec n/S. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 69.200,- Kč bez DPH. DPH bude 
k ceně přičteno dle zákonné sazby při podpisu smlouvy o věcném břemenu.
Schváleno 5 - 0 - 0.

06/7 Žádost p. L.B. a p. J.V. o umístění stánku s rychlým občerstvením na parkovišti u MěÚ v Týnci n/S.
Podmínky: zábor, maximálně na týden, možno i opakovaně, zajištění vlastního WC, denní úklid 
okolí (od střediska až k hospodě v Náklí včetně okolí MěÚ), likvidace odpadů (vlastní nádoba 
nebo doklad o likvidaci).
Schváleno 5 - 0 - 0.

06/8 Žádost p. P.K. o odprodej 18 ks použitých betonových  obrubníků (10 Kč/kus)
Schváleno 5 - 0 - 0. Plnění usnesení č. 06/1 až 8 zajistí p. Ondřichová

06/9 Rada projednala vzdání se funkce vedoucí sociálního odboru p. Věry Zemanové od 1. 4. 2011, 
kdy končí její pracovní poměr.
Rad bere na vědomí 5 - 0 - 0.

06/10 Rada pověřuje zastupováním tajemníka Městského úřadu Týnec nad Sázavou v době jeho 
nepřítomnosti p. Marii Ondřichovou, vedoucí odboru majetku.
Schváleno 5 - 0 - 0. Plnění usnesení č. 06/9 a 10 zajistí Bc. Albl
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C) Různé: 
- Starosta podal informaci o zpoždění v harmonogramu výstavby MŠ. Zpoždění je způsobeno 

pozdním předáním dokumentace zhotovitelem stavby. Termín uvedení školky do provozu by tím 
neměl být ohrožen.

- Starosta předložil k diskuzi možnost úpravy OZV o koeficientech daně z nemovitosti. 
Zastupitelstvu bude předložena nová vyhláška.

- Tajemník informoval o možnosti využít nabídku úřadu práce na umístění absolventů.

Konec jednání v 17:30 hod.

Termíny jednání v roce 2011 (I. pololetí):
rada: 4.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6.
zastupitelstvo: 18.4., 20.6.




