
Z á	p	i	s č.	9/2011

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 2.5.2011

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 2.5.2011
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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
09/1 Doplnění usnesení rady města z jednání ze dne 21. 2. 2011 č. 2011/04/3 týkající se vyjádření 

k žádosti manželů K. k přístavbě a nástavbě objektu čp. 191 v Týnci nad Sázavou a to: 
- stanovisko v bodě 3 se týká pouze výstavby do 2. podlaží
Pro souhlas s další výstavbou si rada vyžádá stanovisko Ing. Arch. Vokrouhlecké.
Schváleno 5 - 0 - 0.

09/2 Žádost manželů K. o umístění dočasného oplocení na pozemku 3089/40. Rada souhlasí 
s umístěním dočasného oplocení, celá výměra zaploceného pozemku bude zpoplatněna 
v souladu s OZV 2011/5 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Schváleno 5 - 0 - 0.

09/3 Žádost SBD Týnec nad Sázavou, o koupi 18 ks dlaždic o rozměru 50x50 cm. Rada souhlasí, cena 
činí celkem 1000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0.

09/4 Žádost Společenství vlastníků Týnec nad Sázavou čp. 300, o koupi 37 ks obrubníků. Cena 10,-
Kč/kus.
Schváleno 5 - 0 - 0.

09/5 Žádost p. S.J. o vyjádření souhlasu s vydáním územního souhlasu se stavbou oplocení pozemku 
parc. č. 4250/5 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0.

09/6 Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
(oprávněný) a Městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístění, 
zřízení, údržby, oprav a provozování podzemního komunikačního vedení na  obecních pozemcích 
parc. č. 3865/2 a 3871 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 10.000,-
Kč + DPH. 
Schváleno 5 - 0 - 0.

09/7 Žádost p. A.M. o stanovisko k oplocení pozemků parc. č. 913 a   914 v k. ú. Čakovice u Řehenic.
Rada s oplocením souhlasí, podmínkou je zachování průjezdu v trase stávající komunikace (parc. 
č. 1999).
Schváleno 5 - 0 - 0.

09/8 Žádost p.B.H. o souhlas k umístění přístavby garáže na pozemku parc. č. 395/1 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou cca 0,85m od hranice obecního pozemku (komunikace) parc. č. 2991/15 v k. ú. Týnec 
nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí za podmínky zpevnění povrchu nájezdu do garáže. Vjezd 
bude předlážděn či zpevněn živicí. Obruby mezi chodníkem nebudou zasahovat do profilu 
komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0.

09/9 Žádost ELPRO-DELICIA, a.s., o vyjádření ke stavbě: Krusičany, kNN-p.č.1223/2, č. stavby IV-12-
6012272 a vyjádření k podobě nově budovanému kiosku. Rada se stavbou souhlasí, kiosek bude 
ve stejném provedení jako stávající sousední připojovací skříň.
Schváleno 5 - 0 - 0.

09/10 Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s. 
(oprávněný) a Městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístění, 
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zřízení a provozování el. zařízení na  obecním pozemku parc. č. 3759 v k. ú. Krusičany. Věcné 
břemeno je úplatné, cena činí 26.400,- Kč bez DPH. DPH bude k ceně přičteno dle zákonné sazby 
při podpisu smlouvy o věcném břemenu.
Schváleno 5 - 0 - 0.

09/11 Žádost p. A.K o vyjádření souhlasu s vydáním územního souhlasu se stavbou oplocení pozemku 
parc. č. st. 78/2 v k. ú. Podělusy. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0.

09/12 Žádost manželů H. o souhlas se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky na pozemek parc. č. 
3080/127 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0.

09/13 Oznámení o provádění zkušebních vrtů v katastru města: na pozemcích parc. č. 2956/12 v k. ú. 
Týnec nad Sázavou, parc. č. 1297/13 v k. ú. Čakovice a parc. č. 3253/9 v k. ú. Podělusy. Rada bere 
oznámení na vědomí. Do budoucna pověřuje vedoucí odboru majetku k vyřizování Oznámení o 
provádění zkušebních vrtů.
Schváleno 5 - 0 - 0. Plnění usnesení č. 09/1 až 13 zajistí p. Ondřichová

09/14 II. rozpočtové opatření rady.
Schváleno 5 - 0 - 0. Plnění usnesení č. 09/14 zajistí Ing. Hrušková

09/15 Vyhodnocení výběrového řízení na půjčky z Fondu oprav a modernizace bytového fondu. Bylo 
podáno 7 žádostí v objemu 1.520.000 Kč. Rada rozhodla učinit nabídku k uzavření smlouvy o 
půjčce všem žadatelům.
Schváleno 4 - 0 - 0 (Mgr. Kadrnožka nehlasoval, zastupoval žadatele o půjčku – společenství 
vlastníků).

09/16 Návrh nové smlouvy o vykonání a přezkoumání hospodaření se společností Audit Korrekt s.r.o. 
Finanční plnění se nemění, pouze se upřesňuje rozsah prací v souladu s platnou legislativou.
Schváleno 5 - 0 - 0.

09/17 Žádost Českého svazu bojovníků za svobodu o dotaci na publikační činnost. Návrh: 3.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0.

09/18 Návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů pro obec Krhanice (ZŠ + MŠ).
Schváleno 5 - 0 - 0. Plnění usnesení č. 09/15 až 18 zajistí starosta

09/19 Vnitřní směrnice 2011/5 – kontrola plnění smluv (mandátních,…). Rada bere směrnici na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0. Plnění usnesení č. 09/19 zajistí Bc. Albl

09/20 Poskytnutí mimořádné dotace na nákup kontejneru pro TJ JAWA Pecerady. Kontejner bude 
sloužit jako sklad. Cena kontejneru činí 30.000,- Kč, dotace je 9.600 Kč. Podmínky: vhodné 
zabezpečení uskladněného materiálu proti krádeži, uvedení kontejneru do stavu dle 
předloženého plánu. Financování je již schváleno v rozpočtu města.
Schváleno 5 - 0 - 0.

09/21 Návrh výše školného v MŠ Týnec nad Sázavou na školní rok 2011/2012:
600,- Kč plné školné  
400,- Kč snížené pro 4 hodinovou docházku.
Schváleno 5 - 0 - 0.

09/22 Rozdělení dotací města ve vyhlášeném programu na podporu sportovní, tělovýchovné, umělecké 
a zájmové činnosti dětí a mládeže v Týnci nad Sázavou. 
Schváleno 5 - 0 - 0. Plnění usnesení č. 09/20 až 22 zajistí p. Bursová
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C) Různé: 
- Informace o provedených zkouškách v prameništi Bukovany. Vrty mají dostatečnou vydatnost, je 

možné uvažovat o uvedení vrtů do provozu, pokud bude zajištěno financování akce.

- Informace o akci osadního výboru Podělusy – oplocení dětského hřiště

- Projednání možnosti zrušení úhrady za výlep plakátů pro nevýdělečné akce spolků. Závěr: výjimky

není vhodné udělovat

- Připomínka ke stavu vozovky na křižovatce na Brodcích a prohlubně před č.p. 21, je třeba vyzvat 

správce komunikace k výspravě výmolů

Konec jednání v 19:30 hod.

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




