Z á p i s č. 7/2011
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 4.4.2011
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
Ing. Kateřina Hrušková, vedoucí finančního odboru

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

……..…………..

…………………

starosta

místostarostka

V Týnci nad Sázavou dne 4.4.2011

Schůze rady byla zahájena v 15:00 hod. v zasedací místnosti rady.
A) Kontrola minulého zápisu
Úkoly byly splněny.
B) Nová usnesení
07/1
Žádost p.S o prodej zatravňovacích dlaždic, á 50 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0.
07/2

Uzavření nové nájemní smlouvy s L.B., současným nájemcem bytu č.34, Týnec nad Sázavou Okružní 275, s platností od 01.04.2011 do 30.9.2011.
Schváleno 5 - 0 - 0.

07/3

Žádost Bytového družstva Bystřice o souhlas k převodu členství z J.Š. na I.P. a z M.S. na L.Š a z J.K
na J.F.
Schváleno 5 - 0 - 0.

07/4

Žádost Půjčovny lodí Samba se sídlem Český Štemberk, o vyjádření souhlasu s vydáním územního
souhlasu se stavbou oplocení pozemků parc. č. 3073/17 a 3068/15 v k. ú. Týnec n/S.
Schváleno 5 - 0 - 0.

07/5

Žádost Mašek elektro s.r.o., Krusičany, o vyjádření ke stavbě Pecerady kNN č. 1104/5-9 z hlediska
zájmu města pro stavební řízení. Rada nemá připomínky.
Schváleno 5 - 0 - 0.

07/6

Žádost V.F. o vyjádření souhlasu ke zjednodušenému územnímu řízení a vyjádření souhlasu
s umístěním vestavby podkrovního bytu na pozemku parc. č. 26/1 v k. ú. Krusičany. Rada nemá
připomínky a souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0.

07/7

Žádost P.S. o posouzení projektové dokumentace a vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení na
stavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 4190/1 v k. ú. Týnec n/S., souhlas s připojením
parcely na obecní komunikace parc. č. 4283/1 v k. ú. Týnec n/S. a vybudování kanalizační
přípojky. Podmínkou je zabezpečit vjezd, aby nevtékala povrchová voda z komunikace na
pozemek žadatele. Jinak běžné podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0.

07/8

Žádost B.D. o souhlas se vstupem do obecních pozemků parc. č. 3080/140 a 3080/78 v k. ú.
Týnec n/S. a uložení kanalizační a vodovodní přípojky a připojení na obecní vodovod a kanalizaci
nově budovaný objekt na pozemku parc. č. 4657 v k. ú. Týnec n/S. Standardní podmínky pro
vstup do komunikace, navíc bude upraven výjezd z veřejného parkoviště v rozsahu cca 40 m2.
Schváleno 5 - 0 - 0.

07/9

Žádost R.Š. o pronájem části pozemku parc. č. 3089/9 v k. ú. Týnec n/S. o výměře 10 m2
v termínu od 15. 4. 2011 do 30. 9. 2011. Cena pronájmu celkem 2154,- Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0.

07/10

Projednání výsledku výběrového řízení na využití pozemku parc. č. 3119/8 v k. ú. Týnec n/S.
Nabídku předložil pouze jeden zájemce. Rada souhlasí s přijetím na využití pozemku parc. č.
3119/8 a 3080/89 v k. ú. Týnec n/S. za podmínek:
- Převodu dvou zainvestovaných stavebních pozemků do o celkové výměře 2 193 m2 – 2 243
m2 do vlastnictví města jako kompenzace za pozemek parc. č. 3119/8 v k. ú. Týnec n/S.
- Darování části pozemků parc. č. 3119/4, 3119/23, 3119/24, 3119/25 3080/89 potřebných
pro vybudování chodníku z Týnce do Chrástu
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0.
2

07/11

Žádost M.B. o prodej obecního pozemku parc. č. 3761 v k. ú. Krusičany.
Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0.

07/12

Žádost M.Š. o prodej části pozemku parc. č. 121/1 o výměře cca 69 m2 v k. ú. Pecerady.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0.

07/13

Žádost J.Š. o prodej části pozemku parc. č. 895/15 v k. ú. Pecerady.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0.

07/14

Návrh komise pro majetkové převody zrušit část usnesení zastupitelstva města ze dne 20. 9.
2010 (I., bod 3., písm. c) o prodeji části obecního pozemku parc. č. 4120/1 v k. ú. Týnec n/S.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0.

07/15

Žádost H.B. a M.D. o prodej části pozemku parc. č. 4120/1 v k. ú. Týnec n/S. (Chrást osada).
Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0.

07/16

Žádost manž. K. o koupi pozemků parc. č. 4208/4 o výměře 32 m2, parc. č. 4662 o výměře 44 m2,
parc. č. 4210/3 o výměře 33 m2 a parc. č. 4208/3 o výměře 36 m2 v k. ú. Týnec n/S. (Chrást
osada).
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0.

07/17

Žádost p. K. o prodej pozemku parc. č. 919/27 v k. ú. Týnec n/S. (Chrást sídl.) za účelem stavby
garáže. Rada požaduje vypsání soutěže na prodej pozemku.
Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0.

07/18

Nabídka L.V. na prodej pozemku parc. č. 3816/4 o výměře 75 m2 – ostatní komunikace, ostatní
plocha, který je pod komunikací v ul. Máchová v Týnci n/S. Přijatelný je bezúplatný převod.
Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0.

07/19

Nabídka vlastníků pozemku parc. č. 3865/78 v k. ú. Týnec n/S. (Chrást sídliště) o výměře 2 m2
darovat tento pozemek do vlastnictví města. Jedná se o pozemek navazující na obecní
komunikace a zajišťující přístup do objektu čp. 239 v Chrástě sídlišti.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0.
Plnění usnesení č. 07/1 až 19 zajistí p. Ondřichová
Rozpočtové opatření rady č. I/2010
Schváleno 5 - 0 - 0.
Plnění usnesení č. 07/20 zajistí Ing. Hrušková

07/20
07/21

Vnitřní směrnice č. 2011/4 „O odpadech“
Schváleno 5 - 0 - 0.
Plnění usnesení č. 07/21 zajistí Bc. Albl

07/22

Program zastupitelstva 18.4.2011:
 majetkové převody
 rozpočtové opatření
 zrušení usnesení o názvu ulice
Schváleno 5 - 0 - 0.

07/23

Bude vyhlášena výzva k nominacím na „významného občana“ města v Týneckých listech a na
webu města.
Schváleno 5 - 0 - 0.

07/24

Dopis zastupitelů k problematice ceny vody. Rada pověřila starostu vypracováním odpovědi.
Schváleno 5 - 0 - 0.
Plnění usnesení č. 07/22 a 24 zajistí starosta
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07/25

Žádost osadního výboru Podělusy o příspěvek na uspořádání dětského dne v Podělusích.
Příspěvek ve výši 5.000 na ceny a atrakce pro děti z VHA.
Schváleno 5 - 0 - 0.
Plnění usnesení č. 07/25 zajistí p. Bursová

C) Různé:
Cena vody – byly projednány požadavky obyvatel a příspěvky v diskuzi
Tajemník podal informaci o personálních změnách na MěÚ
p. Peša upozornil na nutnost prověřit stav hradní zdi v oblouku u Nohejlů
Konec jednání v 18:30 hod.
Termíny jednání v roce 2011 (I. pololetí):
rada: 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6.
zastupitelstvo: 18.4., 20.6.
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